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Junto se envia, à atenção das delegações, a versão revista das Conclusões da Presidência do 

Conselho Europeu de Bruxelas (15/16 de Junho de 2006). 

 

 

 

 

 

 



Conclusões da Presidência - 15/16 de Junho de 2006 

 

10633/1/06 REV 1   5 
    PT 

– reconhece a importância do diálogo de alto nível em matéria de migração e 

desenvolvimento internacionais a realizar proximamente no âmbito das Nações Unidas, 

e a necessidade de uma posição comum da EU que integre de forma coerente os 

aspectos da migração relacionados com o desenvolvimento; 

– apela a que se proceda a um debate sobre o Plano de Acção sobre a Migração Legal da 

Comissão. 

 

9. O Conselho Europeu apela a que seja acelerada a implementação dos planos de acção 

acordados ao abrigo da Estratégia Antiterrorista da UE, incluindo a estratégia contra a 

radicalização e o recrutamento de terroristas. Deve também ser dado um impulso aos 

trabalhos sobre a protecção das infra-estruturas críticas. O Conselho Europeu aguarda o 

primeiro programa da Comissão neste domínio, bem como propostas concretas sobre 

tecnologias de detecção. O Conselho e a Comissão são igualmente convidados a desenvolver 

medidas para combater o uso ilícito da Internet para fins terroristas, no respeito dos direitos e 

princípios fundamentais. 

 

10. No contexto da revisão do Programa da Haia, o Conselho Europeu apela à próxima 

Presidência Finlandesa da UE a que estude, em estreita colaboração com a Comissão, as 

possibilidades de melhorar o processo de tomada de decisão e as acções nos domínios da 

liberdade, da segurança e da justiça, com base nos tratados existentes. 

 

11. Registando os progressos alcançados no processo de criação da Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, o Conselho Europeu apela a que sejam tomadas o mais 

rapidamente possível as medidas necessárias, por forma a que a Agência esteja instalada e em 

funcionamento a partir de 1 de Janeiro de 2007. 

 

12. Melhorar a capacidade de resposta da União a situações de emergência, crises e 

catástrofes dentro e fora do seu território continua a ser um imperativo político para a União. 

Quando surgem essas situações de emergência, é lícito que os cidadãos esperem uma resposta 

rápida e eficaz. Embora sejam os Estados-Membros os responsáveis pela gestão das situações 

de emergência nos seus territórios ou pela assistência aos seus cidadãos no estrangeiro, a 

União Europeia pode, num espírito de solidariedade activa, ter um papel a desempenhar 

coordenando uma resposta política e ajudando a organizar e coordenar os meios disponíveis 

sempre que para tal for solicitada. 
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13. O Conselho Europeu subscreve o relatório da Presidência sobre "O reforço das capacidades 

de resposta da União a situações de emergência e de crise" (10551/06) em que são definidas 

as várias medidas e decisões práticas adoptadas para melhorar a coordenação e o 

encaminhamento dos meios disponíveis, conseguir rapidamente assistência onde for 

necessária e prestar uma protecção consular mais eficaz aos cidadãos da UE em países 

terceiros. Além disso, o Conselho Europeu saúda o relatório apresentado pelo Comissário 

Michel Barnier em Maio de 2006, que considera um importante contributo para o debate. 

 

14. Com base nos trabalhos realizados durante a Presidência Austríaca, deve ser dada especial 

atenção: 

 

– a um maior desenvolvimento da capacidade de resposta rápida da União Europeia, com 

base em meios disponibilizados pelos Estados-Membros, incluindo módulos de 

protecção civil, que deverão ser identificados e coordenados a fim de tornar essa 

resposta mais eficaz e capaz de garantir um elevado nível de protecção ao cidadão 

europeu; 

– à rápida implementação das medidas acordadas e das decisões tomadas, tal como consta 

do relatório da Presidência; estas incluem mecanismos da UE de coordenação de 

situações de emergência e de crise, que criam um Grupo ad hoc de Orientação da Crise 

em Bruxelas, que deverá estar operacional em 1 de Julho de 2006, bem como 

recomendações do Secretário-Geral/Alto Representante relativas à identificação e à 

coordenação de meios de transporte militares dos Estados-Membros para o apoio à 

resposta em caso de catástrofe; 

– à aplicação destes procedimentos e capacidades, retirando ensinamentos desses 

exercícios e da experiência operacional efectiva, a fim de melhorar a resposta em caso 

de catástrofe; 

– ao trabalho sobre as propostas da Comissão relativas ao reforço das capacidades de 

protecção civil da Comunidade, que sofreu um impulso ambicioso durante a 

Presidência Austríaca; o Conselho deverá envidar esforços para a adopção das 

necessárias disposições jurídicas até ao final do ano; 

– a uma colaboração consular mais estreita entre os Estados-Membros da UE, incluindo 

pontos de assistência consular mútua em regiões pré-identificadas; para o efeito, é 

solicitado ao Secretário-Geral/Alto Representante e à Comissão que apresentem um 

relatório conjunto para o segundo semestre de 2006. 
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15. O Conselho é convidado a prosseguir os trabalhos com base nas sugestões incluídas no 

relatório da Presidência, apoiando-se noutros contributos da Comissão e do Secretário-

-Geral/Alto Representante. A futura Presidência apresentará ao Conselho Europeu, na sua 

reunião de Dezembro de 2006, um relatório sobre os progressos realizados em todos os 

domínios. 

 

b) Promover o modo de vida europeu num mundo globalizado 

 

16. O Conselho Europeu tomou conhecimento dos progressos realizados em vários domínios 

debatidos no encontro de Hampton Court e no último Conselho Europeu da Primavera, a fim 

de promover o modo de vida europeu face à globalização e às tendências demográficas. 

 

17. O desenvolvimento sustentável significa responder às necessidades da actual geração sem 

comprometer a possibilidade de as futuras gerações terem uma resposta para as suas próprias 

necessidades. Trata-se de um objectivo fundamental da União Europeia. O desenvolvimento 

sustentável tem a ver com a salvaguarda da capacidade da Terra de suportar a vida em toda a 

sua diversidade e baseia-se na democracia, na igualdade entre os sexos, na solidariedade, no 

Estado de direito e no respeito dos direitos fundamentais. Embora tenham sido alcançados 

resultados positivos desde o Conselho Europeu de Gotemburgo, subsistem ainda vários 

desafios. Por conseguinte, o Conselho Europeu aprova uma nova Estratégia da UE para o 

desenvolvimento sustentável, ambiciosa e global (10117/06). O Conselho Europeu 

supervisionará muito de perto e regularmente a implementação dessa estratégia e assegurará o 

seu acompanhamento regular. 

 

18. O Conselho Europeu toma nota do Livro Verde da Comissão sobre a futura política marítima 

da União e congratula-se com o lançamento de um vasto debate tendo em vista as propostas 

que a Comissão espera apresentar no Outono de 2007. 


