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– erkänner Europeiska rådet betydelsen av den förestående FN-dialogen på hög nivå om 

internationell migration och utveckling och behovet av att EU har en gemensam 

ståndpunkt som i en enhetlig form integrerar migrationens utvecklingsaspekter, 

– pekar Europeiska rådet på behovet av att komma vidare i diskussionerna om 

kommissionens handlingsplan om laglig migration. 

 

9. Europeiska rådet kräver ett påskyndat genomförande av de handlingsplaner som godkänts 

inom EU:s strategi mot terrorism, inklusive strategin mot radikalisering och rekrytering. 

Även arbetet med skydd av kritisk infrastruktur måste påskyndas. Europeiska rådet väntar på 

kommissionens första program i detta sammanhang samt på konkreta förslag om 

spårningsteknik. Rådet och kommissionen uppmanas även att under iakttagande av 

grundläggande rättigheter och principer utveckla åtgärder för att bekämpa missbruk av 

Internet för terroristsyften. 

 

10. Europeiska rådet uppmanar det kommande finländska ordförandeskapet att i samband med 

översynen av Haagprogrammet i nära samarbete med kommissionen undersöka möjligheterna 

att förbättra beslutsfattandet och insatserna inom området frihet, säkerhet och rättvisa på 

grundval av de befintliga fördragen. 

 

11. Europeiska rådet noterar de framsteg som gjorts med inrättandet av Europeiska unionens 

byrå för grundläggande rättigheter och begär att de nödvändiga åtgärderna skall vidtas så 

snart som möjligt, så att byrån kan vara i drift från och med den 1 januari 2007. 

 

12. Det är alltjämt en politisk nödvändighet att förbättra EU:s förmåga att hantera 

nödsituationer, kriser och katastrofer inom och utanför EU. När sådana nödsituationer 

inträffar förväntar sig medborgarna med rätta snabba och effektiva åtgärder. Det är 

medlemsstaterna som ansvarar för hanteringen av nödsituationer på sitt territorium eller för 

bistånd till sina medborgare utomlands, men Europeiska unionen kan i en anda av aktiv 

solidaritet spela en roll genom att samordna en politisk åtgärd och genom att hjälpa till att 

organisera och samordna tillgängliga resurser, om den ombeds att göra detta. 
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13. Europeiska rådet godkänner ordförandeskapets rapport Förstärkande av EU:s förmåga till 

katastrof- och krishantering (10551/06) som anger de många praktiska åtgärder som vidtagits 

och beslut som fattats för att förbättra samordning och tillhandahållande av tillgängliga 

resurser, till exempel att snabbt få hjälp där det behövs och att tillhandahålla ett mer effektivt 

konsulärt skydd till EU-medborgare i tredjeländer. Europeiska rådet välkomnar vidare den 

rapport som Michel Barnier presenterade i maj 2006 som ett viktigt bidrag till debatten. 

 

14. Med utgångspunkt i arbetet under det österrikiska ordförandeskapet måste nu följande särskilt 

uppmärksammas: 

 

– Att se till att snabbinsatsresursen för Europeiska unionen utvecklas ytterligare, utifrån 

resurser som medlemsstaterna gör tillgängliga, inklusive räddningstjänstmoduler, vilka 

bör identifieras och samordnas för att dessa insatser skall bli effektiva och kunna 

garantera den europeiska medborgaren en hög skyddsnivå. 

– Att snabbt genomföra överenskomna åtgärder och antagna beslut enligt rapporten från 

ordförandeskapet. I dessa ingår arrangemangen för samordning av katastrof- och 

krishantering inom EU, som innebär att en ad hoc-grupp för krishantering inrättas i 

Bryssel och skall börja fungera den 1 juli 2006, samt rekommendationerna från 

generalsekreteraren/den höge representanten om kartläggning och samordning av 

medlemsstaternas militära transportresurser till stöd för katastrofinsatser. 

– Att använda dessa förfaranden och resurser, dra lärdomar därav och av de faktiska 

operativa erfarenheterna för att förbättra katastrofinsatserna. 

– Arbetet med kommissionens förslag om förstärkning av gemenskapens 

räddningstjänstkapacitet har ambitiöst drivits vidare under det österrikiska 

ordförandeskapet. Rådet bör verka för att de nödvändiga rättsliga bestämmelserna antas 

före årets slut. 

– Att få till stånd ett närmare konsulärt samarbete mellan EU-medlemsstaterna, inklusive 

avdelningar för ömsesidigt konsulärt bistånd i på förhand identifierade regioner. I detta 

syfte önskas en gemensam rapport från generalsekreteraren/den höge representanten och 

kommissionen under andra halvåret 2006. 
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15. Rådet uppmanas att fortsätta arbetet på grundval av förslagen i rapporten från 

ordförandeskapet och med utgångspunkt i ytterligare bidrag från kommissionen och 

generalsekreteraren/den höge representanten. Det kommande ordförandeskapet kommer att 

rapportera till Europeiska rådet i december 2006 om gjorda framsteg över hela fältet. 

 

b) Främja det europeiska levnadssättet i en globaliserad värld 

 

16. Europeiska rådet gjorde en bedömning av de framsteg som gjorts, på flera av de områden som 

diskuterades på Hampton Court och vid Europeiska rådets möte förra våren, för att främja det 

europeiska levnadssättet trots globaliseringen och de demografiska tendenserna. 

 

17. Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att de 

kommande generationernas möjligheter att få sina behov uppfyllda därmed äventyras. Det är 

ett grundläggande mål för Europeiska unionen. Hållbar utveckling handlar om att skydda 

jordens förmåga att härbärgera liv i alla dess former. Den grundar sig på demokrati, 

jämställdhet, solidaritet, rättsstatsprincipen och respekten för grundläggande rättigheter. Även 

om positiva resultat har uppnåtts sedan Europeiska rådet i Göteborg, återstår många 

utmaningar. Europeiska rådet antar därför en ambitiös och övergripande förnyad EU-strategi 

för hållbar utveckling (10117/06). Genomförandet av denna strategi kommer att noga följas 

och regelbundet följas upp av Europeiska rådet. 

 

18. Europeiska rådet noterar kommissionens grönbok om en framtida sjöfartspolitik för unionen 

och välkomnar startandet av en bred diskussion som tar sikte på de förslag som kommissionen 

väntas lägga fram under hösten 2007. 

 


