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60. gadadienu

Lai atzīmētu 60. gadskārtu, kopš pieņemta 1951. gada Konvencija par bēgļa statusu, prezidentvalsts 

ierosina iesniegt Eiropas Savienības deklarāciju visu Apvienotās Nācijas Organizācijas dalībvalstu 

ministru sanāksmei, kas notiks Ženēvā 2011. gada 7. un 8. decembrī.

Deklarācijas projekts tika apspriests 2011. gada 15. un 30. septembrī notikušajās tieslietu un 

iekšlietu padomnieku sanāksmēs. Pēc tam, kad bija notikusi rakstiska apspriešanas kārta, 

prezidentvalsts 10. oktobrī Imigrācijas, robežu un patvēruma jautājumu stratēģiskajai komitejai 

varēja paziņot, ka neviena no delegācijām nav cēlusi būtiskus iebildumus pret tām nosūtīto tekstu.

Tā kā vairs nav palicis neatrisinātu jautājumu, prezidentvalsts aicina Pastāvīgo pārstāvju komiteju 

apstiprināt pielikumā pievienoto tekstu, lai Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2011. gada 27. 

un 28. oktobrī to varētu pieņemt bez apspriešanas.

_________________
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Projekts – Eiropas Savienības deklarācija

par 60. gadskārtu, kopš pieņemta 1951. gada Konvencija par bēgļa statusu

Lai atzīmētu 60. gadskārtu, kopš pieņemta 1951. gada Konvencija par bēgļa statusu, Eiropas 

Savienība, kas dibināta, pamatojoties uz nedalāmām, vispārējām vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, 

vienlīdzību, solidaritāti un pamattiesībām –, vēlreiz apliecina atbalstu šim unikālajam dokumentam, 

kas ir pamats starptautiskajai bēgļu aizsardzības kārtībai.

Eiropas Savienība atgādina par apņemšanos radīt kopīgu patvēruma politiku, kuras pamatā būtu 

1951. gada Konvencijas pilnīga un visaptveroša piemērošana, un vēlreiz apliecina, ka stingri ievēro 

patvēruma tiesības, kas īpaši atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Eiropas Savienība uzsver panākumus, kas šajā jomā gūti pēdējo desmit gadu laikā: pabeigts kopējas 

Eiropas patvēruma sistēmas izveides pirmais posms, nodibināts Eiropas Bēgļu fonds un Eiropas 

Patvēruma atbalsta birojs, uzlabota praktiskā sadarbība, stiprināts tiesiskums patvēruma jautājumos 

kompetentu Eiropas tiesu praksē. Eiropas Savienība atkārtoti pauž apņēmību turpināt kopējas 

Eiropas patvēruma sistēmas izveidi, pamatojoties uz augstiem aizsardzības standartiem 

apvienojumā ar taisnīgām un efektīvām procedūrām.

Turpmāk attīstot kopējas Eiropas patvēruma sistēmas ārējo dimensiju, Eiropas Savienība paliek 

solidāra ar trešām valstīm, inter alia izmantojot brīvprātīgas pārvietošanas programmas un 

vienlaikus turpinot pielikt pūles, lai veicinātu un palīdzētu palielināt iespējas ciešā sadarbībā ar 

ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR) un citiem starptautiskiem dalībniekiem, lai 

risinātu ieilgušas bēgļu situācijas šajās valstīs.
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Eiropas Savienība aicina visas valstis, kas to vēl nav izdarījušas, pievienoties 1951. gada 

Konvencijai un 1967. gada Protokolam, kā arī aicina tās valstis, kas ir noteikušas ģeogrāfiskus 

ierobežojumus un citas atrunas, tās pārskatīt, lai nodrošinātu Konvencijas noteikumu vispārēju 

piemērošanu. Šajā sakarā Eiropas Savienība atgādina par 2009. gada 1. decembrī pieņemto 

Stokholmas programmu, kurā teikts, ka, ievērojot Komisijas ziņojumu par juridiskām un praktiskām 

sekām, Eiropas Savienībai būtu jācenšas pievienoties Ženēvas Konvencijai un tās 1967. gada 

protokolam.

Eiropas Savienība atzīst UNHCR īpašās pilnvaras un to, cik nozīmīgi ir tā kompetences jomā esošie 

centieni aizsargāt bēgļus un citas personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, un 

veicināt ilgtspējīgus viņu situācijas risinājumus. Tā piebilst, cik svarīga ir dalībvalstu sadarbība ar 

UNHCR, lai atbalstītu tā pienākumu uzraudzīt 1951. gada Konvencijas noteikumu piemērošanu un 

koordinēt starptautisko reakciju, lai aizsargātu bēgļus un risinātu ieilgušas bēgļu situācijas. Eiropas 

Savienība ir gatava turpināt darbu ciešā sadarbībā ar UNHCR, lai nodrošinātu efektīvu starptautisko 

aizsardzību un palīdzību. Šajā sakarā Eiropas Savienība atzīst UNHCR lielo nozīmi humānās 

palīdzības sniegšanā bēgļiem.

Šajā jubilejas gadā Eiropas Savienība vēlreiz apliecina savu nelokāmo apņēmību atbilstīgi 

starptautiskām saistībām sniegt palīdzību un aizsardzību visiem vīriešiem, sievietēm un bērniem, 

kas pretēji savai gribai ir spiesti doties prom no mājām un savām valstīm, lai izbēgtu no vajāšanas 

draudiem.


