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Dalykas: Europos Sąjungos deklaracija dėl 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 

priėmimo 60-ies metų sukakties

1951 m. Pabėgėlių konvencijos priėmimo 60-ies metų sukakčiai paminėti pirmininkaujanti 

valstybė narė siūlo visų Jungtinių Tautų valstybių narių ministrų lygio susitikime, įvyksiančiame 

2011 m. gruodžio 7–8 d. Ženevoje, pateikti Europos Sąjungos deklaraciją.

Deklaracijos projekto tekstą patarėjai teisingumo ir vidaus reikalų klausimais apsvarstė 2011 m. 

rugsėjo 15 d. ir 30 d. posėdžiuose. Pasibaigus vėliau įvykusioms rašytinėms konsultacijoms, 

2011 m. spalio 10 d. Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginiame komitete pirmininkaujanti 

valstybė narė pranešė, kad jokia delegacija nepareiškė esminių prieštaravimų dėl išplatinto teksto.

Atsižvelgiant į tai, kad neišspręstų klausimų nebėra, pirmininkaujanti valstybė narė prašo 

Nuolatinių atstovų komiteto patvirtinti priede pateikiamą tekstą, kad jį be svarstymų būtų galima 

priimti 2011 m. spalio 27–28 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje.
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Europos Sąjungos deklaracijos dėl 

1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso priėmimo 60-ies metų sukakties projektas

1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso priėmimo 60-ies metų sukakčiai paminėti Europos 

Sąjunga, kuri grindžiama nedalomomis ir visuotinėmis vertybėmis: žmogaus orumu, laisve, lygybe, 

solidarumu ir pagrindinėmis teisėmis, dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą dėl šio unikalaus 

dokumento, kuris yra tarptautinės pabėgėlių apsaugos tvarkos pagrindas.

Europos Sąjunga primena savo įsipareigojimą dėl bendros prieglobsčio politikos plėtojimo, 

grindžiamo visapusišku ir visiems galiojančiu 1951 m. konvencijos taikymo principu, ir dar kartą 

patvirtina, kad besąlygiškai gerbia teisę į prieglobstį, pripažintą visų pirma Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje. 

Europos Sąjunga pabrėžia per pastaruosiuos dešimt metų šioje srityje padarytą pažangą: baigtas 

pirmas bendros Europos prieglobsčio sistemos kūrimo etapas, įsteigtas Europos pabėgėlių fondas ir 

Europos prieglobsčio paramos biuras, stiprinamas praktinis bendradarbiavimas ir teisinės valstybės 

principų taikymas, remiantis su prieglobsčiu susijusias bylas spręsti kompetentingų Europos teismų 

praktika. Europos Sąjunga pakartoja esanti įsipareigojusi toliau plėtoti bendrą Europos prieglobsčio 

sistemą, grindžiamą aukštais apsaugos standartais ir sąžiningomis bei veiksmingomis procedūromis.

Toliau plėtodama bendros Europos prieglobsčio sistemos išorės aspektą, Europos Sąjunga ir toliau 

įsipareigoja būti solidari su trečiosiomis šalimis, inter alia įgyvendindama savanoriško persikėlimo 

programas, ir toliau, glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 

komisaro biuru ir kitais tarptautiniais subjektais, dėti pastangas skatinti ir padėti stiprinti gebėjimus 

spręsti užsitęsusias pabėgėlių problemas tose šalyse.
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Europos Sąjunga ragina visas prie 1951 m. konvencijos ir 1967 m. protokolo neprisijungusias 

valstybes prie jų prisijungti, taip pat ragina geografinius apribojimus ir kitokias išlygas nustačiusias 

valstybes juos dar kartą apsvarstyti, kad būtų užtikrintas visuotinis minėtų dokumentų nuostatų 

taikymas. Todėl Europos Sąjunga primena 2009 m. gruodžio 1 d. Stokholmo programą, kurioje 

nustatyta, kad atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą dėl teisinių ir praktinių pasekmių, Europos 

Sąjunga turėtų siekti prisijungti prie Ženevos konvencijos ir jos 1967 m. protokolo. 

Europos Sąjunga pripažįsta ypatingus Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro 

įgaliojimus ir svarbias šio biuro pastangas apsaugoti pabėgėlius ir kitus asmenis, kuriems reikalinga 

tarptautinė apsauga, ir skatinti ieškoti jiems kylančių problemų ilgalaikių sprendimų. Ji pažymi, jog 

labai svarbu, kad Susitariančiosios Šalys bendradarbiautų su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 

reikalų komisaro biuru, kad pastarajam būtų paprasčiau atlikti pareigą prižiūrėti, kaip taikomos 

1951 m. konvencijos nuostatos, taip pat derinti tarptautinius reagavimo veiksmus, kuriais siekiama 

apsaugoti pabėgėlius ir spręsti užsitęsusias pabėgėlių problemas. Europos Sąjunga yra pasirengusi 

tęsti darbą glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 

biuru, kad būtų užtikrinta veiksminga tarptautinė apsauga ir pagalba. Todėl Europos Sąjunga 

pripažįsta svarbų Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro vaidmenį teikiant 

humanitarinę pagalbą pabėgėliams.

Šiais jubiliejiniais metais Europos Sąjunga dar kartą patvirtina esanti įsipareigojusi, laikydamasi 

tarptautinių įsipareigojimų, padėti visiems vyrams, moterims ir vaikams, kurie priversti ne savo 

noru ir bijodami persekiojimo palikti namus ir savo šalį, ir juos apsaugoti.
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