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a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény 60. évfordulója alkalmából

Az elnökség javasolja, hogy a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény 60. évfordulója 

alkalmából az Európai Unió tegyen nyilatkozatot az Egyesült Nemzetek tagállamainak miniszteri 

szintű találkozóján, melynek megrendezésére 2011. december 7–8-án Genfben kerül sor.

A nyilatkozattervezet szövegét a bel- és igazságügyi tanácsosok a 2011. szeptember 15-i és 30-i 

ülésükön megvitatták. Az ezt követő írásbeli konzultáció alapján az elnökség a Bevándorlással, 

Határokkal és Menekültüggyel Foglalkozó Stratégiai Bizottság október 10-i ülésén bejelenthette, 

hogy egyetlen delegáció sem emelt kifogást a közreadott szöveggel szemben.

Tekintve, hogy a szövegben nem maradt vitatott pont, az elnökség felkéri az Állandó Képviselők 

Bizottságát a mellékletben szereplő szöveg jóváhagyására, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács a 

2011. október 27–28-i ülésén vita nélkül elfogadhassa azt.

_________________
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Tervezet – Az Európai Unió nyilatkozata

a menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény 60. évfordulója alkalmából

A menekültek jogállásáról szóló 1951. évi egyezmény 60. évfordulója alkalmából az Európai Unió 

– amely az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás és az alapvető jogok 

oszthatatlan, egyetemes értékein alapul – újólag megerősíti, hogy elkötelezett híve ennek az 

egyedülálló jogi eszköznek, amely a menekültek védelmére vonatkozó nemzetközi szabályozás 

alapköve.

Az Európai Unió emlékeztet arra, hogy elkötelezett egy olyan közös menekültügyi politika 

kidolgozása mellett, amely az 1951. évi genfi egyezmény teljes körű, mindenkire kiterjedő 

alkalmazásán alapul, és újólag megerősíti azon meggyőződését, hogy a menedékjogot – melyet az 

Európai Unió Alapjogi Chartája is elismer – minden körülmények között tiszteletben kell tartani.

Az Európai Unió kiemeli, hogy az elmúlt tíz évben jelentős előrehaladást ért el ezen a területen: 

lezárult a közös európai menekültügyi rendszer kiépítésének első szakasza, létrejött az Európai 

Menekültügyi Alap és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, javult a gyakorlati 

együttműködés, és a menekültügy területén illetékes európai bíróságok ítélkezési gyakorlata révén 

erősödött a jogállamiság. Az Európai Unió újólag hangsúlyozza, hogy elkötelezett a magas szintű 

védelmi előírásokat a tisztességes és hatékony eljárásokkal ötvöző, közös európai menekültügyi 

rendszer továbbfejlesztése mellett.

A közös európai menekültügyi rendszer külső dimenziójának elmélyítése keretében az Európai 

Unió töretlenül szolidaritást vállal harmadik országokkal, többek között önkéntes áttelepítési 

programok révén, emellett továbbra is törekvése, hogy – az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával és 

más nemzetközi szereplőkkel szoros együttműködésben – segítsen az érintett harmadik országoknak 

az elhúzódó menekültügyi helyzetek kezelésére szolgáló kapacitás fejlesztésében, illetve 

kiépítésében.
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Az Európai Unió azzal a felhívással fordul minden olyan államhoz, amely még nem csatlakozott az 

1951. évi egyezményhez és az 1967. évi jegyzőkönyvhöz, hogy tegyék ezt meg, illetve minden 

olyan államhoz, amely földrajzi korlátozásokkal élt vagy egyéb megszorításokat tett, hogy 

vizsgálják azokat felül az egyezmény egyetemes alkalmazásának érdekében. Ezzel kapcsolatban az 

Európai Unió emlékeztet a 2009. december 1-ji Stockholmi Programra, amelynek értelmében az 

Európai Uniónak törekednie kell a genfi egyezményhez és annak 1967. évi jegyzőkönyvéhez való 

csatlakozásra, figyelembe véve a csatlakozás jogi és gyakorlati következményeiről készítendő 

bizottsági jelentést is.

Az Európai Unió elismeri az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának egyedülálló küldetését és az 

általa tett erőfeszítések jelentőségét, melyek célja a menekültek, valamint a nemzetközi védelemre 

szoruló, a Főbiztosság feladatkörébe tartozó egyéb személyek védelme és helyzetük tartós 

rendezésének elősegítése. Rendkívül fontosnak tartja, hogy a szerződő felek együttműködjenek az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, megkönnyítve ezzel azon feladatának teljesítését, hogy 

felügyelje az 1951. évi egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását és összehangolja a menekültek 

védelmét és az elhúzódó menekültügyi helyzetek megoldását célzó nemzetközi erőfeszítéseket. Az 

Európai Unió kész arra, hogy továbbra is szorosan együttműködjön az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosságával a hatékony nemzetközi védelem és segítségnyújtás biztosítása érdekében. Ezzel 

összefüggésben az Európai Unió elismeri azt a fontos szerepet, amelyet az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztossága a menekülteknek való humanitárius segítségnyújtásban betölt.

Ezen a kerek évfordulón az Európai Unió újólag megerősíti a melletti elkötelezettségét, hogy –

nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – segítséget és védelmet nyújtson mindazon férfiaknak, 

nőknek és gyermekeknek, akik akaratuk ellenére, az üldöztetés veszélye elől menekülve 

kényszerülnek otthonuk és hazájuk elhagyására.

_________________


