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Θέμα : Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 60ή επέτειο της Σύμβασης του 1951 

περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων

Για τον εορτασµό της 60ής επετείου της Σύμβασης του 1951 περί της νομικής καταστάσεως των 

προσφύγων, η Προεδρία προτείνει να κατατεθεί δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο 

επιπέδου υπουργών όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στις 7-8 Δεκεμβρίου 2011 στη Γενεύη. 

Το κείμενο του σχεδίου δήλωσης συζητήθηκε από τους Συμβούλους δικαιοσύνης και εσωτερικών 

υποθέσεων κατά τις συνεδριάσεις τους στις 15 και 30 Σεπτεμβρίου 2011. Μετά από επακόλουθο 

γραπτό κύκλο διαβούλευσης στις 10 Οκτωβρίου, η Προεδρία ήταν σε θέση να δηλώσει στη 

Στρατηγική επιτροπή για τη μετανάστευση, τα σύνορα και το άσυλο ότι ουδεμία αντιπροσωπία 

προέβαλε αντίρρηση επί της ουσίας του κυκλοφορήσαντος κειμένου.

Καθώς δεν παραμένει κανένα εκκρεμές θέμα, η Προεδρία καλεί την Επιτροπή των Μονίμων 

Αντιπροσώπων να εγκρίνει το κείμενο ως έχει στο παράρτημα ενόψει της χωρίς συζήτηση έγκρισής 

του στο Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» στις 27-28 Οκτωβρίου 2011.

_________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την 60ή επέτειο της Σύμβασης του 1951 περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων

Για τον εορτασµό της 60ής επετείου της Σύμβασης του 1951 περί της νομικής καταστάσεως των 

προσφύγων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει θεμελιωθεί πάνω στις αδιαίρετες, παγκόσμιες αξίες της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

επιβεβαιώνει την προσήλωσή της σε αυτό το μοναδικό μέσον ως θεμέλιο του διεθνούς καθεστώτος 

προστασίας των προσφύγων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει την προσήλωσή της στη χάραξη κοινής πολιτικής ασύλου, με 

βάση την πλήρη και καθολική εφαρμογή της Σύμβασης του 1951 και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της 

για τον απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος του ασύλου, όπως αναγνωρίζεται ιδίως στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την πρόοδο που έχει επιτύχει στον εν λόγω τομέα την τελευταία 

δεκαετία: ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 

ασύλου, ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Υποστήριξης για θέματα Ασύλου, ενισχυμένη πρακτική συνεργασία, ενίσχυση του κράτους δικαίου 

με βάση τη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων αρμοδίων για θέματα ασύλου. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να αναπτύξει περαιτέρω το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 

ασύλου βάσει υψηλών προτύπων προστασίας σε συνδυασμό με δίκαιες και αποτελεσματικές 

διαδικασίες.

Αναπτύσσοντας περαιτέρω την εξωτερική διάσταση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη δέσμευσή της για την έκφραση αλληλεγγύης προς τρίτες χώρες, 

μεταξύ άλλων μέσω εθελοντικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης, συνεχίζοντας παράλληλα τις 

προσπάθειές της με στόχο να προωθεί και να βοηθά τη δημιουργία υποδομής σε στενή 

συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 

άλλους διεθνείς φορείς, ώστε να αντιμετωπισθούν οι παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις στις 

χώρες αυτές.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει να προσχωρήσουν τη Σύμβαση 

του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967, απευθύνει δε έκκληση σε όσα κράτη έχουν προβεί σε 

γεωγραφικούς περιορισμούς και άλλες επιφυλάξεις να τις επανεξετάσουν, ώστε να επιτευχθεί 

παγκόσμια εφαρμογή των διατάξεών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει εν προκειμένω το 

Πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 1ης Δεκεμβρίου 2009 στο οποίο αναφέρεται ότι, με την επιφύλαξη 

έκθεσης της Επιτροπής για τις νομικές και πρακτικές συνέπειες, η Ένωση θα πρέπει να ζητήσει την 

προσχώρησή της στη Σύμβαση της Γενεύης και στο πρωτόκολλό της του 1967. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την μοναδική εντολή της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων 

Εθνών για τους Πρόσφυγες και την μεγάλη σημασία των προσπαθειών της να προστατεύει και να 

προωθεί μόνιμες λύσεις για τους πρόσφυγες και όσους χρειάζονται διεθνή προστασία, οι οποίοι 

αποτελούν το αντικείμενο των φροντίδων της. Σημειώνει ότι είναι σημαντικό τα συμβαλλόμενα 

κράτη να συνεργάζονται με την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

ώστε να διευκολύνεται στο καθήκον της να επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης 

του 1951 και να συντονίζει τις διεθνείς ανταποκρίσεις για την προστασία των προσφύγων και την 

αντιμετώπιση παρατεταμένων προσφυγικών καταστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να 

συνεχίσει το έργο της σε στενή συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 

τους Πρόσφυγες, ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσματική διεθνής προστασία και αρωγή. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει στο σημείο αυτό τον σημαντικό ρόλο της Υπάτης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες.

Με την αφορμή της εφετινής επετείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση 

που έχει αναλάβει να βοηθά και να προστατεύει, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, όλους τους 

άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που εξαναγκάζονται παρά την θέλησή τους να εγκαταλείψουν τα 

σπίτια τους και τις χώρες τους λόγω του φόβου διώξεων.

________________________


