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− priznava pomen bližnjega dialoga ZN na visoki ravni o mednarodnih migracijah in 

razvoju ter potrebo po skupnem stališču EU, ki skladno združuje razvojne vidike 

migracij; 

− poziva k nadaljevanju razprav glede političnega načrta Komisije o zakonitih migracijah. 

 

9. Evropski svet poziva k pospešenemu izvajanju akcijskih načrtov, dogovorjenih v okviru 

strategije EU za boj proti terorizmu ter strategije za boj proti radikalizaciji in novačenju za 

terorizem. Pospešiti je treba tudi delo na področju zaščite ključne infrastrukture. Evropski svet 

pričakuje prvi program Komisije na tem področju ter dejanske predloge o tehnologiji 

odkrivanja. Svet in Komisija se pozivata tudi, da razvijeta ukrepe za boj proti zlorabi interneta 

v teroristične namene in ob tem spoštujeta temeljne pravice in načela. 

 

10. Ob pregledu Haaškega programa Evropski svet poziva prihodnje finsko predsedstvo, naj v 

tesnem sodelovanju s Komisijo razišče možnosti za izboljšanje odločanja in ukrepov na 

področju svobode, varnosti in pravice na podlagi obstoječih pogodb. 

 

11. Evropski svet je seznanjen z napredkom, doseženem pri ustanovitvi Agencije Evropske unije 

za temeljne pravice, in poziva k čimprejšnjemu sprejetju potrebnih ukrepov za operativnost 

Agencije s 1. januarjem 2007. 

 

12. Zboljšanje odzivnosti Unije na izredne dogodke, krize in katastrofe, tako v Uniji kot izven 

nje, še vedno ostaja politični imperativ. V primeru takšnih izrednih dogodkov državljani 

upravičeno pričakujejo hiter in učinkovit odziv. Države članice so odgovorne za obvladovanje 

izrednih dogodkov na svojem ozemlju ali za pomoč svojim državljanom v tujini, Evropska 

unija pa lahko zato v duhu dejavne solidarnosti usklajuje politični odziv ter na zahtevo 

pomaga organizirati in koordinirati razpoložljiva sredstva. 
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13. Evropski svet potrjuje poročilo predsedstva "Okrepitev zmogljivosti za odzivanje Evropske 

unije na izredne razmere in krize" (dok. 10551 /06), ki določa veliko praktičnih korakov in 

odločitev, sprejetih za zboljšanje koordiniranja in dostavljanja razpoložljivih sredstev, hitro 

dostavo pomoči, kjer je potrebna, ter za zagotovitev učinkovitejše konzularne zaščite 

državljanom EU v tretjih državah. Poleg tega Evropski svet pozdravlja poročilo, ki ga je 

maja 2006 predložil Michel Barnier in je znatno prispeva k razpravi. 

 

14. Na podlagi dela pod avstrijskim predsedstvom je treba zdaj posebno pozornost nameniti 

naslednjemu: 

 

− dodatno razvijanje zmogljivosti hitrega odzivanja Evropske unije, ki temelji na 

razpoložljivih sredstvih držav članic, vključno z enotami civilne zaščite, ki jih je treba 

določiti in uskladiti, da bi bilo takšno odzivanje učinkovito in da bi evropskemu 

državljanu lahko zagotavljalo visoko stopnjo zaščite; 

− hitro izvajanje dogovorjenih korakov in sprejetih odločitev, kakor so navedeni v 

poročilu predsedstva. To zajema ureditev EU za v nujno in krizno usklajevanje, s katero 

se v Bruslju ustanovi ad hoc krizna usmerjevalna skupina, ki naj bi postala operativna 

1. julija 2006; vključuje tudi priporočila generalnega sekretariata/visokega predstavnika 

v zvezi z določitvijo in uskladitvijo vojaških prometnih zmogljivosti držav članic pri 

odzivanju na nesreče; 

− izvajanje teh postopkov in zmogljivosti ter pridobivanje izkušenj na podlagi tega in 

dejanskih operativnih izkušenj za zboljšanje odzivanja na nesreče; 

− oblikovanje predlogov Komisije o krepitvi zmogljivosti Skupnosti na področju civilne 

zaščite se je pod avstrijskim predsedstvom dejavno spodbujalo; Svet bi si moral 

prizadevati za sprejetje potrebnih zakonskih določb do konca leta; 

− tesnejše konzularno sodelovanje držav članic EU, vključno s službami za vzajemno 

konzularno pomoč v predhodno določenih regijah. V ta namen se generalni 

sekretar/visoki predstavnik in Komisija pozivata, da do druge polovice leta 2006 

pripravita skupno poročilo. 
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15. Svet se poziva, da nadaljuje delo na podlagi predlogov, navedenih v poročilu predsedstva, pri 

čemer naj se opira na dodatne prispevke s strani Komisije in generalnega sekretarja/visokega 

predstavnika. Prihodnje predsedstvo bo decembra 2006 Evropskemu svetu predložilo poročilo 

o napredku na vseh področjih. 

 

(b) Spodbujanje evropskega načina življenja v globaliziranem svetu 

 

16. Evropski svet je natančno preučil napredek na več področjih, o katerih so potekale razprave v 

Hampton Courtu in na zadnjem spomladanskem zasedanju Evropskega sveta ter katerih cilj je 

spodbujati evropski način življenja ob soočanju z globalizacijo in demografskimi gibanji. 

 

17. Trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrozili 

sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. To je osnovni cilj Evropske 

unije. Smoter trajnostnega razvoja je, da se ohrani zmožnost Zemlje za omogočanje življenja 

v vsej njegovi raznolikosti. Temelji na demokraciji, enakosti spolov, solidarnosti, pravni 

državi in spoštovanju temeljnih pravic. Kljub uspehom, doseženim po Evropskem svetu v 

Göteborgu, veliko izzivov ostaja nepremaganih. Evropski svet zato sprejema visoko 

zastavljeno in celovito prenovljeno strategijo EU za trajnostni razvoj (dokument 10117/06). 

Izvajanje te strategije bo Evropski svet natančno spremljal in jo tudi redno nadgrajeval. 

 

18. Evropski svet se seznanja z Zeleno knjigo Komisije o prihodnji pomorski politiki Unije in 

pozdravlja začetek široke razprave za oblikovanje predlogov, ki naj bi jih Komisija predložila 

jeseni 2007. 

 


	st10633-re01_12-15sl.pdf

