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− αναγνωρίζει τη σηµασία του προσεχούς διαλόγου υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τη 

διεθνή µετανάστευση και την ανάπτυξη, καθώς και την ανάγκη κοινής θέσης της ΕΕ 

που να ενσωµατώνει µε λογικά συνεκτικό τρόπο τις αναπτυξιακές πλευρές της 

µετανάστευσης, 

− ζητεί να προωθηθούν οι συζητήσεις επί του σχεδίου της Επιτροπής για τη νόµιµη 

µετανάστευση. 

 

9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχύτερη υλοποίηση των σχεδίων δράσης που έχουν 

συµφωνηθεί δυνάµει της Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, 

συµπεριλαµβανοµένης της στρατηγικής κατά της ριζοσπαστικοποίησης και της 

στρατολόγησης. Θα πρέπει επίσης να επισπευσθούν οι εργασίες µε αντικείµενο την 

προστασία υποδοµών ζωτικής σηµασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει το πρώτο 

σχετικό πρόγραµµα της Επιτροπής, καθώς και συγκεκριµένες προτάσεις για τεχνολογίες 

ανίχνευσης. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή καλούνται επίσης να εκπονήσουν µέτρα για την 

καταπολέµηση της κατάχρησης του ∆ιαδικτύου για τροµοκρατικούς σκοπούς, που θα 

σέβονται ταυτόχρονα τα θεµελιώδη δικαιώµατα και αρχές.  

 

10. Στα πλαίσια της επανεξέτασης του Προγράµµατος της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

καλεί την επικείµενη Φινλανδική Προεδρία να διερευνήσει, σε στενή συνεργασία µε την 

Επιτροπή, τις δυνατότητες για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της 

δράσης στον τοµέα της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της ∆ικαιοσύνης, βάσει των 

ισχυουσών Συνθηκών. 

 

11. Σηµειώνοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε µε την ίδρυση του Οργανισµού Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες το ταχύτερο δυνατόν ώστε ο Οργανισµός να αρχίσει να λειτουργεί ήδη 

από την 1η Ιανουαρίου του 2007. 

 

12. Η βελτίωση της ικανότητας της Ένωσης να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, στις κρίσεις και στις καταστροφές, τόσον εντός όσο και εκτός της Ένωσης, 

παραµένει πολιτική επιταγή. Όταν εµφανίζονται τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι 

πολίτες δικαιολογηµένα αναµένουν ταχεία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Μολονότι τα 

κράτη µέλη φέρουν την ευθύνη για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που 

εµφανίζονται στην επικράτειά τους ή για να επικουρούν τους πολίτες τους στο εξωτερικό, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί, σε πνεύµα ενεργού αλληλεγγύης, να διαδραµατίζει κάποιο ρόλο, 

συντονίζοντας µια πολιτική ανταπόκριση και βοηθώντας την οργάνωση και το συντονισµό 

των διαθέσιµων µέσων όταν της ζητείται. 
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13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση της Προεδρίας σχετικά µε την «Ενίσχυση των 

δυνατοτήτων της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε 

κρίσεις» (έγγρ. 10551/06) στην οποία εκτίθενται τα πολυάριθµα πρακτικά µέτρα και 

αποφάσεις που λαµβάνονται για τη βελτίωση του συντονισµού και κατανοµής των 

διαθέσιµων µέσων· για την ταχεία παροχή συνδροµής στα σηµεία όπου χρειάζεται και για την 

παροχή αποτελεσµατικότερης προξενικής προστασίας στους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες. 

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έκθεση που υπέβαλε το Μάιο του 2006 ο 

κ. Michel Barnier ως σηµαντική συµβολή στη συζήτηση.  

 

14. Με βάση τις εργασίες που διεξήχθησαν επί Αυστριακής Προεδρίας, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στα κατωτέρω: 

 

− στην περαιτέρω ανάπτυξη της δυνατότητας ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µε τη χρησιµοποίηση των µέσων που παρέχουν τα κράτη µέλη, όπως οι 

µονάδες πολιτικής προστασίας, τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται και να 

συντονίζονται προκειµένου η αντίδραση να είναι αποτελεσµατική και ικανή να 

εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του Ευρωπαίου πολίτη, 

− στην ταχεία υλοποίηση των συµπεφωνηµένων διαβηµάτων και των ειληµµένων 

αποφάσεων, όπως εκτίθεται στην έκθεση της Προεδρίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι 

ρυθµίσεις της ΕΕ για τον συντονισµό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις, οι 

οποίες δηµιουργούν ad hoc ∆ιευθύνουσα Οµάδα Κρίσεων στις Βρυξέλλες και θα πρέπει 

να τεθούν σε λειτουργία από 1ης Ιουλίου του 2006, και οι συστάσεις του Γενικού 

Γραµµατέα/ Υπάτου Εκπροσώπου οι σχετικές µε τον προσδιορισµό και το συντονισµό 

των στρατιωτικών µεταφορικών µέσων των κρατών µελών προς υποστήριξη της 

αντιµετώπισης καταστροφών, 

− στην εφαρµογή αυτών των διαδικασιών και δυνατοτήτων και στην συναγωγή 

διδαγµάτων από την εφαρµογή αυτή και στην υπάρχουσα επιχειρησιακή πείρα για την 

βελτίωση της αντιµετώπισης καταστροφών, 

− Οι εργασίες επί των προτάσεων της Επιτροπής για τον κοινοτικό µηχανισµό 

πολιτικής προστασίας προωθήθηκαν ενεργά επί Αυστριακής Προεδρίας. Το 

Συµβούλιο θα πρέπει να εκδώσει τις αναγκαίες νοµοθετικές πράξεις µέχρι τα τέλη του 

έτους, 

− σε στενότερη προξενική συνεργασία µεταξύ κρατών µελών της ΕΕ, 

συµπεριλαµβάνουσα σηµεία αµοιβαίας προξενικής συνδροµής σε προκαθορισµένες 

περιοχές. Για τον σκοπό αυτό ζητείται κοινή έκθεση του Γενικού Γραµµατέα/ Υπάτου 

Εκπροσώπου και της Επιτροπής εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2006.  
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15. Το Συµβούλιο καλείται να προωθήσει τις εργασίες βάσει των προτάσεων που περιέχει η 

έκθεση της Προεδρίας, βασιζόµενο σε περαιτέρω συµβολές της Επιτροπής και του Γενικού 

Γραµµατέα/ Ύπατου Εκπροσώπου. Η επικείµενη Προεδρία θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου του 2006 έκθεση για την πρόοδο που σηµειώθηκε σε διατοµεακή 

βάση. 

 

(β) Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής σε ένα παγκοσµιοποιηµένο κόσµο 

 

16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε ανασκόπηση της προόδου σε διάφορους τοµείς οι 

οποίοι συζητήθηκαν στο Hampton Court και κατά το τελευταίο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

µε στόχο την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής σε αντιδιαστολή προς την 

παγκοσµιοποίηση και τις δηµογραφικές τάσεις.  

 

17. Αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει κάλυψη των αναγκών της σηµερινής γενιάς χωρίς να 

υποθηκεύεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες· 

πρόκειται για πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει 

περιφρούρηση της ικανότητας της γης να διατηρεί την ζωή σε όλη της την ποικιλία. 

Βασίζεται στις αρχές της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και στο σεβασµό των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων. Μολονότι έχουν πραγµατοποιηθεί θετικά επιτεύγµατα µετά το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, παραµένουν ακόµη πολλές προκλήσεις. Ως εκ 

τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθετεί µια φιλόδοξη και γενική ανανεωµένη Στρατηγική 

της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (έγγραφο 10117/06). Η υλοποίηση της Στρατηγικής αυτής 

θα παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο θα λαµβάνει 

τακτικά και τα σχετικά µέτρα συνέχειας. 

 

18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για µια 

µελλοντική ενωσιακή πολιτική της θάλασσας και επιδοκιµάζει την δροµολόγηση ευρείας 

σχετικής συζήτησης εν όψει των προτάσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή το Φθινόπωρο του 

2007. 


