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Относно: Декларация на Европейския съюз по случай 60-годишнината от 

Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.

Предвид отбелязването на 60-годишнината от Конвенцията за статута на бежанците от 
1951 г. председателството предлага на срещата на равнище министри на всички държави —
членки на ООН, която ще се състои на 7—8 декември 2011 г. в Женева, да бъде представена 
декларация на Европейския съюз.

Текстът на проекта за декларация бе обсъден на заседанията на съветниците по правосъдие и 
вътрешни работи на 15 и 30 септември 2011 г. След като впоследствие проведе кръг от
писмени консултации, на 10 октомври в Стратегическия комитет за имиграция, граници и 
убежище председателството успя да обяви, че никоя делегация не е повдигнала възражение 
по същество по разпространения текст.

Предвид факта, че няма останали нерешени въпроси, председателството приканва Комитета 
на постоянните представители да одобри изложения в приложението текст, с оглед на 
приемането му без обсъждане по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 27—
28 октомври 2011 г.

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за декларация на Европейския съюз

по случай 60-годишнината от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.

За да бъде отбелязана 60-годишнината от Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., 

Европейският съюз, основан на неделимите и универсални ценности, каквито са човешкото 

достойнство, свободата, равенството, солидарността и основните права, потвърждава отново 

своя ангажимент към този уникален инструмент в качеството му на фундамент на 

международния режим за закрила на бежанците.

Европейският съюз припомня своята ангажираност за развитието на обща политика в 

областта на убежището, основана на цялостното и всеобхватно прилагане на Конвенцията от 

1951 г., и потвърждава отново своята привързаност към пълното зачитане на правото на 

убежище, както е признато по-специално в Хартата на основните права на Европейския 

съюз.

Европейският съюз подчертава постигнатия от него напредък в това отношение през 

последните десет години: приключването на първата фаза от изграждането на общата 

европейска система за убежище, създаването на Европейския бежански фонд и на 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, засиленото практическо 

сътрудничество, укрепването на върховенството на закона, ръководено от съдебната 

практика на европейските съдилища, компетентни в областта на убежището. Европейският 

съюз изтъква отново своя ангажимент за по-нататъшното развитие на общата европейска 

система за убежище въз основа на високи стандарти за закрила в съчетание със справедливи 

и ефективни процедури.

Като развива допълнително външното измерение на общата европейска система за убежище, 

Европейският съюз остава ангажиран към изразяването на солидарност с трети страни, наред 

с другото, чрез доброволни програми за повторно заселване, като същевременно продължава 

усилията си за насърчаване и подпомагане на изграждането на капацитет в тясно 

сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците и други международни 

участници за справяне с продължителни бежански ситуации в тези страни.
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Европейският съюз призовава всички държави, които все още не са го направили, да се 

присъединят към Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г. и призовава държавите, 

които са въвели географски ограничения и държавите, които имат резерви, да ги 

преразгледат, за да се осигури универсалното прилагане на разпоредбите на Конвенцията. В 

това отношение Европейският съюз припомня Стокхолмската програма от 1 декември 

2009 г., в която се казва, че в очакване на доклада на Комисията за правните и практическите 

последствия Европейският съюз следва да се стреми към присъединяване към Женевската 

конвенция и Протокола към нея от 1967 г.

Европейският съюз признава уникалния мандат на Върховния комисариат на ООН за 

бежанците и значението на усилията му за закрилата и насърчаване на намирането на трайни 

решения за бежанците и за други лица, които се нуждаят от международна закрила, които са 

обект на неговата загриженост. Той отбелязва същественото значение на това договарящите 

се държави да си сътрудничат с Върховния комисариат на ООН за бежанците, за да го 

подпомагат в задължението му да наблюдава прилагането на разпоредбите на Конвенцията 

от 1951 г. и да координира международните ответни мерки за закрила на бежанците, както и 

да търси решение на продължителни бежански ситуации. Европейският съюз е готов да 

продължи работата си в тясно сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за 

бежанците с цел осигуряване на ефективна международна закрила и помощ. Във връзка с 

това Европейският съюз признава важната роля на Върховния комисариат на ООН за 

бежанците за осигуряване на хуманитарна помощ за бежанците.

В тази юбилейна година Европейският съюз потвърждава отново категоричната си решимост 

да подпомага и закриля, в съответствие с международните задължения, всички онези мъже, 

жени и деца, които са били принудени против волята си да напуснат своите домове и страни, 

за да избягат от страха от преследване.


