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ZÁVERY PREDSEDNÍCTVA 

 
 

Delegáciám v prílohe zasielame revidované znenie záverov predsedníctva zo zasadnutia Európskej 

rady v Bruseli (15. – 16. júna 2006). 

 

 

________________________ 
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− uznáva dôležitosť nadchádzajúceho dialógu OSN na vysokej úrovni o medzinárodnej 

migrácii a rozvoji a potrebu spoločnej pozície EÚ, ktorá uceleným spôsobom zohľadní 

aspekty migrácie súvisiace s rozvojom; 

− vyzýva, aby sa prehĺbili diskusie o politickom pláne Komisie pre oblasť legálnej 

migrácie. 

 

9. Európska rada vyzýva na urýchlené vykonávanie akčných plánov schválených v rámci 

Stratégie EÚ pre boj proti terorizmu vrátane stratégie zameranej proti radikalizácii a náboru. 

Taktiež sa musia urýchliť práce týkajúce sa ochrany kritickej infraštruktúry. Európska rada v 

tejto súvislosti očakáva od Komisie prvý program, ako aj konkrétne návrhy týkajúce sa 

detekčných systémov. Rada a Komisia sa taktiež vyzývajú, aby vypracovali opatrenia na boj 

proti zneužívaniu internetu na teroristické účely pri rešpektovaní základných práv a zásad. 

 

10. Európska rada v súvislosti s preskúmaním Haagskeho programu vyzýva nadchádzajúce fínske 

predsedníctvo, aby v úzkej spolupráci s Komisiou posúdilo na základe platných zmlúv 

možnosti zlepšenia procesu rozhodovania a činnosti, pokiaľ ide o priestor slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti. 

 

11. Európska rada berie na vedomie pokrok dosiahnutý pri zriaďovaní Agentúry Európskej únie 

pre základné práva a vyzýva na čo najskoršie prijatie potrebných opatrení, aby agentúra bola 

ustanovená a funkčná od 1. januára 2007. 

 

12. Zlepšenie schopnosti Únie reagovať na núdzové situácie, krízové situácie a katastrofy 

na území Únie aj mimo neho naďalej zostáva politickým imperatívom. Občania v prípade 

vzniku núdzových situácií oprávnene očakávajú rýchlu a účinnú reakciu. Členské štáty sú 

zodpovedné za riadenie núdzových situácií na svojom území alebo za pomoc svojim občanom 

v zahraničí, zatiaľ čo Európska únia môže v duchu aktívnej solidarity zohrávať úlohu 

pri koordinácii politickej reakcie a môže na základe žiadosti pomôcť organizovať 

a koordinovať dostupné zdroje. 

 



Závery predsedníctva – 15. – 16. jún 2006 
 

 

10633/1/06 REV 1   6 
    SK 

13. Európska rada schvaľuje správu predsedníctva o posilnení kapacít reakcie Európskej únie 

v núdzových a krízových situáciách (dokument 10551/06), ktorá uvádza mnoho praktických 

krokov a rozhodnutí prijatých na zlepšenie koordinácie a poskytovania dostupných zdrojov, 

rýchle dopravenie pomoci na potrebné miesto a na poskytnutie účinnejšej konzulárnej 

ochrany občanom EÚ v tretích krajinách. Európska rada okrem toho víta správu predloženú 

Michelom Barnierom v máji 2006, ktorá predstavuje významný príspevok do diskusie. 

 

14. V rámci nadviazania na prácu vykonanú počas rakúskeho predsedníctva je potrebné teraz 

osobitnú pozornosť venovať týmto oblastiam: 

 

− ďalší rozvoj spôsobilostí rýchlej reakcie Európskej únie založených na prostriedkoch, 

ktoré dajú k dispozícii členské štáty vrátane útvarov civilnej ochrany, ktoré by mali byť 

identifikované a koordinované, aby táto reakcia bola efektívna a schopná zabezpečiť 

európskym občanom vysokú úroveň ochrany; 

− urýchlené vykonávanie schválených opatrení a rozhodnutí, ako sú uvedené v správe 

predsedníctva. Tieto zahŕňajú dojednania o núdzovej a krízovej koordinácii EÚ, ktorými 

sa v Bruseli vytvorila krízová riadiaca skupina ad hoc a ktoré by mali začať fungovať 

od 1. júla 2006, ako aj odporúčania generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca 

týkajúce sa vymedzenia a koordinácie vojenských dopravných kapacít členských štátov 

pri reakcii na katastrofy; 

− nácvik týchto postupov a spôsobilostí, poučenie z tohto nácviku a zo získaných 

operačných skúseností s cieľom zlepšiť schopnosť reagovať na katastrofy; 

− počas rakúskeho predsedníctva sa výrazne pokročilo v práci na návrhoch Komisie 

o posilnení spôsobilostí civilnej ochrany Spoločenstva. Rada by sa mala usilovať, aby 

sa potrebné právne ustanovenia prijali do konca tohto roku; 

− užšia konzulárna spolupráca medzi členskými štátmi EÚ vrátane zriadenia bodov 

vzájomnej konzulárnej pomoci vo vopred určených regiónoch. Na tento účel sa 

požaduje, aby generálny tajomník/vysoký splnomocnenec a Komisia predložili 

spoločnú správu v druhej polovici roka 2006. 
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15. Rada sa vyzýva, aby napredovala v práci na základe návrhov uvedených v správe 

predsedníctva a využila pri tom ďalšie príspevky zo strany Komisie a generálneho 

tajomníka/vysokého splnomocnenca. Nadchádzajúce predsedníctvo podá správu 

o dosiahnutom pokroku vo všetkých oblastiach na zasadnutí Európskej rady v decembri 2006. 

 

b) Podpora európskeho spôsobu života v ére globalizácie 

 

16. Európska rada zhodnotila pokrok dosiahnutý v niektorých z oblastí, o ktorých sa rokovalo 

v Hampton Courte a na poslednom jarnom zasadnutí Európskej rady, ktorých cieľom je 

podporovať európsky spôsob života v ére globalizácie a v kontexte demografických trendov. 

 

17. Trvalo udržateľný rozvoj znamená uspokojenie potrieb súčasnej generácie bez toho, aby sa 

ohrozilo uspokojenie potrieb generácií budúcich. Je základným cieľom Európskej únie. 

Trvalo udržateľný rozvoj znamená zachovanie schopnosti Zeme umožniť život v celej jeho 

rozmanitosti. Je založený na demokracii, rodovej rovnosti, solidarite, právnom štáte 

a dodržiavaní základných práv. Aj keď sa od zasadnutia Európskej rady v Göteborgu dosiahli 

dobré výsledky, mnohé výzvy stále ostávajú platné. Z tohto dôvodu Európska rada prijíma 

ambicióznu a komplexnú obnovenú Stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj (dokument 

10117/06). Vykonávanie tejto stratégie bude Európska rada pravidelne pozorne monitorovať 

a sledovať. 

 

18. Európska rada berie na vedomie zelenú knihu Komisie o budúcej námornej politike Únie 

a víta začatie širokej diskusie zameranej na návrhy, ktoré má Komisia predložiť na jeseň 

roku 2007. 

 


