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Voor de delegaties gaat hierbij de herziene versie van de conclusies van het voorzitterschap van de 

Europese Raad van Brussel (15/16 juni 2006). 
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− erkent dat de aanstaande VN-dialoog op hoog niveau over internationale migratie en 

ontwikkeling een belangrijk feit is, en dat de EU een gemeenschappelijk standpunt 

dienaangaande moet innemen waarin de ontwikkelingsaspecten van migratie op een 

samenhangende manier geïntegreerd zijn; 

− wenst dat voortgang wordt gemaakt met de besprekingen over het beleidsplan van de 

Commissie inzake legale migratie. 

 

9. De Europese Raad dringt aan op de versnelde uitvoering van de actieplannen die zijn overeen-

gekomen in het kader van de EU-terreurbestrijdingsstrategie, inclusief de strategie tegen 

radicalisering en recrutering. Ook de werkzaamheden betreffende de bescherming van kritieke 

infrastructuur moeten worden bespoedigd. De Europese Raad ziet uit naar het eerste 

Commissieprogramma ter zake, alsook naar concrete voorstellen over opsporingstechno-

logieën. De Raad en de Commissie wordt ook verzocht om, met inachtneming van de funda-

mentele rechten en beginselen, maatregelen tegen het gebruik van internet voor terreur-

doeleinden uit te denken. 

 

10. In verband met de toetsing van het Haags Programma verlangt de Europese Raad dat het 

komende Finse voorzitterschap in nauwe samenwerking met de Commissie beziet welke 

mogelijkheden er zijn om de besluitvorming en het optreden op het gebied van vrijheid, 

veiligheid en recht op basis van de bestaande verdragen te verbeteren. 

 

11. De Europese Raad neemt nota van de vooruitgang inzake de oprichting van het Bureau voor 

de grondrechten van de Europese Unie en dringt erop aan dat de noodzakelijke stappen zo 

spoedig mogelijk worden genomen, zodat het bureau op 1 januari 2007 in vol bedrijf is. 

 

12. Het verbeteren van de alertheid van de Europese Unie op noodsituaties, crises en rampen 

blijft een absolute politieke noodzaak. Wanneer deze situaties zich voordoen, verwachten de 

burgers terecht een snelle en doeltreffende reactie. De lidstaten mogen dan verantwoordelijk 

zijn voor het beheersen van crises op hun grondgebied of het helpen van hun burgers in het 

buitenland, de Europese Unie kan, in een geest van actieve solidariteit, een rol spelen door de 

politieke respons te coördineren en hulp te bieden bij het organiseren en coördineren van de 

beschikbare middelen, wanneer daarom wordt gevraagd. 
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13. De Europese Raad onderschrijft het verslag van het voorzitterschap over de "versterking van 

het reactievermogen van de Europese Unie in nood- en crisissituaties" (10551/06), waarin de 

vele praktische stappen en besluiten staan beschreven waarmee de coördinatie en de levering 

van de beschikbare middelen worden verbeterd, de bijstand snel ter bestemming wordt 

gekregen, en een doeltreffender consulaire bescherming aan EU-burgers in derde landen 

wordt geboden. Voorts looft de Europese Raad het in mei 2006 door Michel Barnier 

ingediende verslag als een belangrijke bijdrage aan het debat. 

 

14. Het verdient thans bijzondere aandacht om, voortbouwend op de werkzaamheden onder het 

Oostenrijkse voorzitterschap: 

 

− het snellereactievermogen van de Europese Unie verder te ontwikkelen op basis van 

middelen, waaronder modules voor civiele bescherming, die door de lidstaten ter 

beschikking worden gesteld en die moeten worden geïnventariseerd en gecoördineerd, 

teneinde te zorgen voor een doeltreffende reactie die de Europese burgers een hoog 

niveau van bescherming kan waarborgen; 

− de overeengekomen maatregelen en besluiten die zijn uiteengezet in het verslag van het 

voorzitterschap snel uit te voeren. Hieronder vallen de EU-regeling inzake coördinatie 

bij crisis- en noodsituaties, in het kader waarvan een ad hoc-stuurgroep crisisbeheersing 

in Brussel is ingesteld en die vanaf 1 juli 2006 operationeel moet zijn, alsmede de aan-

bevelingen van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger betreffende de 

identificatie en de coördinatie van militaire vervoermiddelen van de lidstaten bij reacties 

op rampen; 

− deze procedures en vermogens uit te testen en lessen te trekken uit de tests en uit de 

feitelijke operationele ervaring, teneinde de reacties op rampen te verbeteren; 

− de werkzaamheden betreffende de voorstellen van de Commissie ter versterking van de 

vermogens voor civiele bescherming van de Gemeenschap, die door het Oostenrijkse 

voorzitterschap op ambitieuze wijze zijn aangepakt, voort te zetten. De Raad moet 

ernaar streven nog dit jaar de nodige rechtsvoorschriften aan te nemen; 

− te komen tot een hechtere consulaire samenwerking tussen de lidstaten, waaronder 

begrepen de punten voor wederzijdse consulaire hulp in vooraf bepaalde regio's. Daar-

toe wordt de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de Commissie verzocht in 

de tweede helft van 2006 gezamenlijk een verslag voor te leggen. 
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15. De Raad wordt verzocht voort te werken op basis van de voorstellen in het verslag van het 

voorzitterschap, voortbouwend op de inbreng van de Commissie en de secretaris-

generaal/hoge vertegenwoordiger. In december 2006 zal het aantredende voorzitterschap aan 

de Europese Raad een algemeen voortgangsverslag uitbrengen. 

 

(b) Bevordering van de Europese manier van leven in een geglobaliseerde wereld 

 

16. De Europese Raad heeft de balans opgemaakt van de vooruitgang die is geboekt op 

verscheidene gebieden die in Hampton Court en tijdens de laatste voorjaarsbijeenkomst van 

de Europese Raad onderwerp van bespreking zijn geweest, en waarbij het erom gaat in het 

licht van globalisering en demografische trends, de Europese manier van leven te bevorderen. 

 

17. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van de huidige 

generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen. Dit is een fundamentele doelstelling van de Europese Unie. Bij 

duurzame ontwikkeling gaat het erom de draagkracht van de aarde voor het leven in al zijn 

diversiteit in stand te houden. Zij is gebaseerd op democratie, gendergelijkheid, solidariteit, 

rechtsstatelijkheid en eerbiediging van de fundamentele rechten. Sedert de Europese Raad van 

Göteborg zijn er veel positieve resultaten geboekt, maar er resten nog heel wat problemen. De 

Europese Raad stelt daarom een ambitieuze en algemene, vernieuwde EU-strategie voor 

duurzame ontwikkeling vast (10117/06). Hij zal de uitvoering van deze strategie nauwlettend 

en op regelmatige basis bewaken en volgen. 

 

18. De Europese Raad neemt nota van het Groenboek van de Commissie over het toekomstige 

maritiem beleid voor de Unie en verwelkomt de start van een breed debat met het oog op de 

voorstellen die de Commissie naar verwachting in het najaar van 2007 zal indienen. 

 


