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Asia: Euroopan unionin julkilausuma pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 

yleissopimuksen 60. vuosipäivänä

Puheenjohtajavaltio ehdottaa, että Euroopan unioni antaisi vuoden 1951 pakolaissopimuksen 

60. vuosipäivän johdosta julkilausuman, kun kaikki Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot 

kokoontuvat ministeritasolla 7. ja 8. joulukuuta 2011 Genevessä. 

Julkilausumaehdotuksen tekstistä on keskusteltu oikeus- ja sisäasioiden neuvosten kokouksissa 

15. ja 30. syyskuuta 2011. Asiasta järjestettiin sen jälkeen kirjallinen kuuleminen, ja puheenjohtaja 

saattoi 10. lokakuuta ilmoittaa maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioiden strategiselle 

komitealle, että yksikään valtuuskunta ei ole vastustanut tekstin asiasisältöä.

Koska avoimia kysymyksiä ei enää ole, puheenjohtajavaltio pyytää pysyvien edustajien komiteaa 

hyväksymään liitteenä olevan tekstin, jotta se voidaan hyväksyä keskustelutta 27. ja 28. lokakuuta 

2011 pidettävässä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istunnossa.

________________________
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Ehdotus Euroopan unionin julkilausumaksi

pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen 60. vuosipäivänä

Vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 60. vuosipäivän johdosta 

Euroopan unioni, joka perustuu ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon, yhteisvastuun ja perusoikeuksien 

jakamattomiin ja yleismaailmallisiin arvoihin, vahvistaa uudelleen sitoutuneensa tähän 

ainutlaatuiseen välineeseen, joka on pakolaisten suojelun kansainvälisen järjestelmän perusta.

Euroopan unioni palauttaa mieleen sitoutuneensa kehittämään yhteisen turvapaikkapolitiikan, joka 

perustuu vuoden 1951 yleissopimuksen täysimääräiseen ja kokonaisvaltaiseen soveltamiseen, ja 

vakuuttaa haluavansa ehdottomasti kunnioittaa turvapaikkaoikeutta, joka tunnustetaan erityisesti 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 

Euroopan unioni haluaa tuoda esiin tällä alalla viimeisten kymmenen vuoden aikana toteuttamiensa 

toimien tulokset: Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ensimmäinen vaihe on saatu 

päätökseen, on perustettu Euroopan pakolaisrahasto ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, 

käytännön yhteistyötä on tehostettu ja oikeusvaltiota on lujitettu maahanmuuttoasioissa 

toimivaltaisten eurooppalaisten tuomioistuinten oikeuskäytännön pohjalta. Euroopan unioni 

vahvistaa sitoutuvansa kehittämään edelleen Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, jonka 

perustana ovat korkeat suojelunormit yhdistettynä oikeudenmukaisiin ja toimiviin menettelyihin.

Kehittäessään edelleen Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ulkoista ulottuvuutta unioni 

osoittaa vastaisuudessakin solidaarisuutta kolmansia maita kohtaan muun muassa vapaaehtoista 

uudelleensijoittamista koskevien ohjelmien kautta ja jatkaa toimiaan edistääkseen valmiuksien 

kehittämistä ja auttaakseen siinä tehden tiiviisti yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien 

pakolaisasiain päävaltuutetun viraston UNHCR:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa 

näiden maiden pitkittyneiden pakolaistilanteiden käsittelemiseksi.
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Euroopan unioni kehottaa kaikkia niitä valtioita, jotka eivät vielä ole niin tehneet, liittymään vuoden 

1951 yleissopimukseen ja vuoden 1967 pöytäkirjaan ja kehottaa maantieteellisiä rajoituksia ja muita 

ehtoja asettaneita valtiota harkitsemaan näitä kysymyksiä uudelleen sen varmistamiseksi, että 

määräyksiä sovelletaan yhtäläisesti kaikkialla. Tältä osin Euroopan unioni palauttaa mieleen 

1. joulukuuta 2009 hyväksytyn Tukholman ohjelman, jossa todetaan, että Euroopan unionin olisi 

pyrittävä liittymään Geneven yleissopimukseen ja sen vuonna 1967 laadittuun pöytäkirjaan 

edellyttäen, että komissio selvittää oikeudelliset ja käytännön seuraukset. 

Euroopan unioni tunnustaa UNHCR:n ainutlaatuisen valtuutuksen ja sen ponnistelujen merkityksen 

pyrittäessä suojelemaan pakolaisia ja muita sen valtuutuksen piiriin kuuluvia, kansainvälisen 

suojelun tarpeessa olevia ihmisiä ja edistämään heitä koskevien pysyvien ratkaisujen löytämistä. Se 

toteaa, että sopimusvaltioiden on tärkeää toimia yhteistyössä UNHCR:n kanssa helpottaakseen sen 

tehtävää valvoa vuoden 1951 yleissopimuksen määräysten soveltamista ja koordinoida 

kansainvälisiä toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pitkittyneiden pakolaistilanteiden 

käsittelemiseksi. Euroopan unioni on valmis jatkamaan läheistä kumppanuuttaan UNHCR:n kanssa 

taatakseen pakolaisille tehokkaan kansainvälisen suojelun ja avun. Euroopan unioni antaa tässä 

yhteydessä tunnustusta merkittävälle roolille, joka UNCHR:llä on humanitaarisen avun

toimittamisessa pakolaisille.

Tänä merkkivuonna Euroopan unioni korostaa jälleen olevansa kansainvälisten velvoitteidensa 

mukaisesti voimakkaasti sitoutunut auttamaan ja suojelemaan kaikkia niitä miehiä, naisia ja lapsia, 

jotka ovat vastoin tahtoaan joutuneet jättämään kotinsa ja maansa vainolta välttyäkseen.


