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RÅDET FOR
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(OR. en)
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ASILE 88

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Den Europæiske Unions erklæring om 60-året for konventionen om flygtninges 

retsstilling fra 1951

For at markere 60-året for flygtningekonventionen fra 1951 foreslår formandskabet at fremlægge en 

erklæring fra Den Europæiske Union på det ministermøde for alle FN's medlemsstater, der afholdes 

i Genève den 7.-8. december 2011. 

Teksten til udkastet til erklæring blev drøftet af RIA-råderne på møderne den 15. og 30. 

september 2011. Efter en efterfølgende skriftlig høringsrunde kunne formandskabet den 10. oktober 

i Det Strategiske Udvalg for Indvandring, Grænser og Asyl meddele, at ingen delegationer havde 

gjort væsentlig indsigelse mod den udsendte tekst.

Eftersom der ikke er nogen udestående spørgsmål, opfordrer formandskabet De Faste 

Repræsentanters Komité til at godkende teksten i bilaget med henblik på vedtagelse uden debat på 

RIA-Rådets samling den 27.-28. oktober 2011.

_________________
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Udkast til Den Europæiske Unions erklæring

om 60-året for konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951

I anledning af 60-året for konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 bekræfter Den 

Europæiske Union, der bygger på de udelelige og universelle værdier om menneskets værdighed, 

frihed, lighed, solidaritet og grundlæggende rettigheder, at den bekender sig til dette enestående 

instrument som grundlaget for den internationale ordning for beskyttelse af flygtninge.

Den Europæiske Union erindrer om, at den har forpligtet sig til at udvikle en fælles asylpolitik, der 

bygger på en fuldstændig og inklusiv anvendelse af 1951-konventionen, og bekræfter, hvor stor 

vægt den lægger på absolut overholdelse af asylretten, som denne navnlig er anerkendt i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 

Den Europæiske Union understreger de fremskridt, den har opnået på dette område i løbet af de 

sidste ti år: fuldførelsen af den første fase i etableringen af et fælles europæisk asylsystem, 

oprettelsen af Den Europæiske Flygtningefond og Det Europæiske Asylstøttekontor, udvidet 

praktisk samarbejde, styrkelse af retsstatsprincippet i overensstemmelse med retspraksis i de 

europæiske domstole, der er kompetente på asylområdet. Den Europæiske Union gentager, at den 

er indstillet på at videreudvikle det fælles europæiske asylsystem på grundlag af et højt 

beskyttelsesniveau kombineret med fair og effektive procedurer.

I arbejdet med at videreudvikle det fælles europæiske asylsystems eksterne dimension er Den 

Europæiske Union fortsat fast besluttet på at vise solidaritet med tredjelande, bl.a. via frivillige 

genbosættelsesprogrammer, og samtidig fortsat udfolde bestræbelser på at fremme og hjælpe til 

med at opbygge kapacitet i tæt samarbejde med FN's Højkommissariat for flygtninge (UNHCR) og 

andre internationale aktører med henblik på at håndtere flygtningesituationer i disse lande, der 

trækker i langdrag.
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Den Europæiske Union opfordrer alle stater, der endnu ikke har tiltrådt 1951-konventionen og 

1967-protokollen, til at gøre dette og anmoder de stater, der har taget geografiske eller andre 

forbehold, om at tage disse op til fornyet overvejelse, så der sikres universel anvendelse af 

bestemmelserne. I den forbindelse erindrer Den Europæiske Union om Stockholmprogrammet af 1. 

december 2009, som fastslår, at Den Europæiske Union med forbehold af en rapport fra 

Kommissionen om de retlige og praktiske konsekvenser bør søge tiltrædelse af 

Genèvekonventionen og protokollen hertil fra 1967.

Den Europæiske Union erkender den enestående karakter af UNHCR's mandat og betydningen af 

dets bestræbelser for at beskytte og fremme varige løsninger for flygtninge og andre personer, som 

har behov for international beskyttelse, og som hører under UNHCR's arbejdsområde. Den 

Europæiske Union fremhæver, at det er af væsentlig betydning, at de kontraherende stater 

samarbejder med UNHCR, så dette lettere kan opfylde sin pligt til at overvåge gennemførelsen af 

1951-konventio-nens bestemmelser og koordinere den internationale respons med henblik på at 

beskytte flygtninge og håndtere flygtningesituationer, der trækker i langdrag. Den Europæiske 

Union er rede til at fortsætte sit arbejde i tæt partnerskab med UNHCR med henblik på at sikre 

effektiv international beskyttelse og bistand. I den forbindelse anerkender Den Europæiske Union 

UNHCR's vigtige rolle i ydelsen af humanitær bistand til flygtninge.

I dette jubilæumsår bekræfter Den Europæiske Union sit stærke tilsagn om i overensstemmelse med 

internationale forpligtelser at hjælpe og beskytte alle, både mænd, kvinder og børn, der mod deres 

vilje er tvunget til at forlade deres hjem og deres land for at undslippe frygten for forfølgelse.

________________________


