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− atzīst, cik nozīmīgs ir gaidāmais ANO Augsta līmeĦa dialogs par starptautisku 

migrāciju un attīstību, kā arī atzīst vajadzību pēc ES kopējas nostājas, kas saskaĦoti 

integrētu migrācijas attīstības aspektus; 

− aicina turpināt diskusijas par Komisijas likumīgās migrācijas politikas plānu. 

 

9. Eiropadome aicina paātrināt rīcības plānu īstenošanu, par ko panākta vienošanās saskaĦā ar 

ES terorisma apkarošanas stratēăiju, tostarp stratēăiju pret radikālismu un vervēšanu. Ir 

jāpaātrina darbs arī pie būtiski svarīgas infrastruktūras aizsardzības. Eiropadome šajā 

saistībā gaida pirmo Komisijas atbilstīgo programmu, kā arī konkrētus priekšlikumus 

saistībā ar atklāšanas tehnoloăijām. Padomi un Komisiju aicina arī izstrādāt pasākumus, lai 

apkarotu interneta izmantošanu teroristu mērėiem, reizē respektējot pamattiesības un 

pamatprincipus. 

 

10. Saistībā ar Hāgas programmas pārskatīšanu Eiropadome mudina nākamo prezidentvalsti 

Somiju ciešā sadarbībā ar Komisiju izskatīt iespējas, kā uzlabot lēmumu pieĦemšanas 

procesu un darbību brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jomā, pamatojoties uz spēkā 

esošajiem līgumiem. 

 

11. ĥemot vērā panākumus, kas gūti Eiropas Savienības Pamattiesību aăentūras izveidē, 

Eiropadome aicina pēc iespējas drīz veikt vajadzīgos pasākumus, lai Aăentūra varētu pilnībā 

darboties no 2007. gada 1. janvāra. 

 

12. Joprojām pastāv politiska vajadzība uzlabot Eiropas Savienības reaăēšanas spējas uz 

ārkārtas situācijām, krīzēm un dabas katastrofām gan Eiropas Savienības iekšienē, gan 

ārpus tās. Notiekot šādām ārkārtas situācijām, iedzīvotāji pamatoti gaida ātru un efektīvu 

reakciju. Tā kā dalībvalstis ir atbildīgas par ārkārtas situāciju pārvarēšanu savā teritorijā vai 

palīdzības sniegšanu saviem pilsoĦiem ārzemēs, Eiropas Savienībai aktīvas solidaritātes 

gaisotnē var būt loma, koordinējot politisko reakciju un palīdzot organizēt un koordinēt 

pieejamo resursu izmantošanu, ja tas vajadzīgs. 
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13. Eiropadome apstiprina prezidentvalsts ziĦojumu par "Savienības spēju nostiprināšanu reaăēt 

uz ārkārtas situācijām un krīzēm" (10551/06), kurā ir noteikti daudzi praktiski pasākumi un 

pieĦemti lēmumi, lai uzlabotu pieejamo resursu koordināciju un izmantošanu; lai vajadzības 

gadījumā ātri saĦemtu palīdzību; kā arī lai sniegtu efektīvāku konsulāru aizsardzību ES 

pilsoĦiem trešās valstīs. Turklāt Eiropadome pauž gandarījumu arī par 2006. gada maijā 

iesniegto Michel Barnier kunga ziĦojumu, kas ir būtisks ieguldījums debatēs. 

 

14. Turpinot Austrijas prezidentūras laikā paveikto darbu, īpaša uzmanība jāpiešėir šādām 

darbībām: 

 

− Eiropas Savienības ātrās reaăēšanas spēju turpmākā attīstība, pamatojoties uz 

dalībvalstu piešėirtiem līdzekĜiem, tostarp civilās aizsardzības moduĜiem, kas būtu 

jāapzina un jākoordinē, lai padarītu šo reaăēšanu efektīvu un lai tā spētu Eiropas 

iedzīvotājiem nodrošināt augstu aizsardzības līmeni; 

− pasākumu, par ko ir panākta vienošanās, un pieĦemto lēmumu ātra īstenošana, kā 

noteikts prezidentvalsts ziĦojumā. Šie pasākumi un lēmumi ir ES Ārkārtas un Krīzes 

koordinācijas mehānismi, ar ko ir izveidota ad hoc Krīžu vadības grupa Briselē, kurai 

būtu jāsāk darboties 2006. gada 1. jūlijā, un ăenerālsekretāra/ Augstā pārstāvja 

ieteikumiem saistībā ar dalībvalstu militāro transporta resursu un spēju identificēšanu un 

koordinēšanu, lai atbalstītu reaăēšanu uz katastrofām; 

− šo procedūru un spēju pielietošana un atziĦu gūšana no šīm norisēm, kā arī faktiskas 

operāciju pieredzes, lai uzlabotu reaăēšanu uz katastrofām; 

− Austrijas prezidentvalsts laikā ambiciozi tika turpināts darbs pie Komisijas 

priekšlikumiem, lai pastiprinātu Kopienas civilās aizsardzības spējas. Padomei būtu 

jāstrādā, lai līdz gada beigām pieĦemtu vajadzīgos tiesiskos noteikumus; 

− ciešāka konsulārā sadarbība starp ES dalībvalstīm, tostarp savstarpējas konsulāras 

palīdzības punkti iepriekš noteiktos reăionos. Tālab lūdz iesniegt ăenerālsekretāra/ 

Augstā pārstāvja un Komisijas kopēju ziĦojumu 2006. gada otrajā pusē. 
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15. Padomi aicina turpināt darbu, pamatojoties uz prezidentvalsts ziĦojumā iekĜautajiem 

ierosinājumiem, balstoties uz Komisijas un ăenerālsekretāra/ Augstā pārstāvja turpmākiem 

ieguldījumiem. Jaunā prezidentvalsts par sasniegto progresu visos jautājumos ziĦos 

2006. gada decembra Eiropadomei. 

 

b) Eiropas dzīves veida popularizēšana globalizētā pasaulē 

 

16. Eiropadome novērtēja progresu dažās jomās, kas tika apspriestas Hemptonkortā un pavasara 

Eiropadomē un kuru mērėis ir popularizēt Eiropas dzīves veidu, saskaroties ar globalizāciju 

un demogrāfiskām tendencēm. 

 

17. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka pašreizējās paaudzes vajadzības tiek nodrošinātas, 

neapdraudot turpmāko paaudžu spēju nodrošināt savas vajadzības. Tas ir viens no Eiropas 

Savienības pamatprincipiem. Ilgtspējīga attīstība nozīmē saglabāt Zemes spēju uzturēt 

dzīvību visā daudzveidībā. Tās pamatā ir demokrātija, dzimumu līdztiesība, solidaritāte, 

tiesiskums un pamattiesību ievērošana. Lai gan kopš Gēteborgas Eiropadomes ir gūti 

pozitīvi panākumi, daudzas problēmas arvien vēl nav atrisinātas. TādēĜ Eiropadome pieĦem 

ambiciozu un visaptverošu atjauninātu ES Ilgtspējīgas attīstības stratēăiju (10117/06). 

Eiropadome cieši uzraudzīs šīs stratēăijas īstenošanu un regulāri sagatavos no tās izrietošus 

pasākumus. 

 

18. Eiropadome Ħem vērā Komisijas ZaĜo grāmatu par turpmāko Savienības jūras politiku un 

pauž gandarījumu par plašu debašu uzsākšanu saistībā ar priekšlikumiem, kas Komisijai 

būtu jāiesniedz 2007. gada rudenī. 
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