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Delegace naleznou v příloze revidované znění závěrů předsednictví ze zasedání Evropské rady 

v Bruselu (15. a 16. června 2006). 
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− uznává význam nadcházejícího dialogu OSN na vysoké úrovni o mezinárodní migraci 

a rozvoji a potřebu společného postoje EU, který by konzistentním způsobem spojil 

aspekty migrace související s rozvojem; 

− vyzývá k pokračování diskusí o plánu Komise týkajícího se politiky v oblasti legální 

migrace. 

 

9. Evropská rada vyzývá k urychlení provádění akčních plánů dohodnutých v rámci strategie EU 

pro boj proti terorismu, včetně strategie boje proti radikalizaci a náboru. Rovněž je třeba 

urychlit práci na ochraně kritické infrastruktury. Evropská rada očekává první program 

Komise v této souvislosti, jakož i konkrétní návrhy týkající se detekčních technologií. Rada 

a Komise se rovněž vyzývají, aby vypracovaly opatření pro boj proti zneužívání internetu 

k teroristickým účelům, při současném respektování základních práv a zásad. 

 

10. V souvislosti s přezkumem Haagského programu Evropská rada vyzývá nastupující finské 

předsednictví, aby v úzké spolupráci s Komisí prozkoumalo možnosti zlepšení rozhodování 

a činnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na základě stávajících smluv. 

 

11. Evropská rada bere na vědomí pokrok dosažený při zřizování Agentury Evropské unie pro 

základní práva a vyzývá k provedení nezbytných opatření v co nejbližší době, aby mohla 

agentura fungovat od 1. ledna 2007. 

 

12. Zlepšení schopnosti EU reagovat na mimořádné události, krize a katastrofy uvnitř Unie 

a mimo ni zůstává nadále politickou nezbytností. Pokud k takovým mimořádným událostem 

dojde, občané oprávněně očekávají rychlou a účinnou reakci. I když jsou za řešení 

mimořádných událostí na svém území nebo za pomoc svým občanům v zahraničí odpovědné 

členské státy, může Evropská unie v duchu aktivní solidarity sehrát roli tím, že bude 

koordinovat politickou reakci a pomáhat při organizaci a koordinaci dostupných zdrojů,  

 bude-li o to požádána. 
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13. Evropská rada potvrzuje zprávu předsednictví o „posílení schopností Unie pro reakci na 

mimořádné události a krize“ (10551/06), která uvádí řadu praktických kroků a rozhodnutí 

přijatých za účelem zlepšení koordinace a dodání dostupných prostředků, rychlého dopravení 

pomoci na místa, kde je jí třeba, a poskytnutí účinnější konzulární ochrany občanům EU ve 

třetích zemích. Evropská rada dále jako důležitý příspěvek k této diskusi vítá zprávu 

předloženou Michelem Barnierem v květnu roku 2006. 

 

14. Na základě práce uskutečněné během rakouského předsednictví je nyní třeba věnovat zvláštní 

pozornost: 

 

− dalšímu rozvoji schopnosti Evropské unie rychle reagovat na základě prostředků 

poskytnutých členskými státy, včetně modulů civilní ochrany, které by měly být určeny 

a koordinovány, aby tato reakce byla účinná a schopná zajistit vysokou úroveň ochrany 

evropského občana; 

− rychlému provedení dohodnutých opatření a rozhodnutí přijatých v souladu se zprávou 

předsednictví. Ta zahrnují opatření EU pro koordinaci v případech mimořádných 

událostí a krizí, kterými se zřizuje ad hoc Skupina pro řízení krizí v Bruselu a která by 

měla být uplatňována od 1. července 2006, a doporučení generálního tajemníka, 

vysokého představitele týkající se určení a koordinace vojenských dopravních 

prostředků členských států při podpoře reakce na katastrofu; 

− uplatňování těchto postupů a schopností a získání zkušeností z jejich uplatňování 

a skutečných operativních zkušeností pro zlepšení reakce na katastrofu; 

− během rakouského předsednictví výrazně pokročila práce na návrhu Komise ohledně 

posílení schopností Společenství v oblasti civilní ochrany. Rada by měla usilovat 

o přijetí nezbytných právních předpisů do konce roku; 

− užší konzulární spolupráci mezi členskými státy EU, včetně míst vzájemné konzulární 

pomoci v předem určených regionech. Za tímto účelem Evropská rada žádá 

o předložení společné zprávy generálního tajemníka, vysokého představitele a Komise 

v druhé polovině roku 2006. 
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15. Rada se vyzývá, aby pokračovala v práci na základě návrhů obsažených ve zprávě 

předsednictví a rozvíjela přitom další příspěvky Komise a generálního tajemníka, vysokého 

představitele. Nastupující předsednictví předloží Evropské radě na jejím zasedání 

v prosinci roku 2006 zprávu o pokroku dosaženém ve všech těchto oblastech. 

 

b) Prosazování evropského způsobu života v globalizovaném světě 

 

16. Evropská rada zhodnotila pokrok dosažený v několika oblastech projednávaných na zasedání 

v Hampton Courtu a na posledním jarním zasedání Evropské rady s cílem prosazovat 

evropský způsob života na pozadí výzev globalizace a demografických trendů. 

 

17. Udržitelným rozvojem se rozumí uspokojování potřeb současné generace, aniž by byla 

ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své potřeby. Jedná se o základní cíl 

Evropské unie. Účelem udržitelného rozvoje je zajistit schopnost Země vytvářet příznivé 

podmínky pro život v celé jeho rozmanitosti. Udržitelný rozvoj je založen na demokracii, 

rovnosti žen a mužů, solidaritě, právním státu a dodržování základních práv. Ačkoliv bylo od 

zasedání Evropské rady v Göteborgu dosaženo pokroku, řada problémů přetrvává. Evropská 

rada proto přijala ambiciózní a komplexní obnovenou strategii EU pro udržitelný rozvoj 

(10117/06). Provádění této strategie bude průběžně pozorně sledováno a kontrolováno 

Evropskou radou. 

 

18. Evropská rada bere na vědomí Zelenou knihu Komise o budoucí námořní politice Unie a vítá 

zahájení široké diskuse s ohledem na návrhy, které by měla Komise předložit na podzim 

roku 2007. 

 


