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NOTA PUNT “I/A”
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: Coreper/ Kunsill
Suġġett: Dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-60 Anniversarju tal-Konvenzjoni Dwar 

l-Istatus tar-Refuġjati tal-1951 

Bil-għan li jiġi mfakkar is-sittin anniversarju mill-Konvenzjoni tar-Refuġjati tal-1951, il-Presidenza 

tissuġġerixxi li tippreżenta Dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa f'livell ministerjali tal-Istati 

Membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti li ser issir bejn is-7 u t-8 ta' Diċembru 2011 f'Ġinevra.

It-test ta' dan l-abbozz ta' dikjarazzjoni ġie diskuss mill-Kunsilliera Ġustizzja u Affarijiet Interni fil-

laqgħat tagħhom fil-15 u t-30 ta' Settembru 2011. Wara sensiela sussegwenti ta' konsultazzjoni bil-

miktub, fl-10 ta' Ottubru, il-Presidenza setgħet tħabbar fil-Kumitat Strateġiku dwar l-

Immigrazzjoni, il-Fruntieri u l-Asil, li l-ebda delegazzjoni ma qajmet oġġezzjoni ta' sustanza għat-

test iċċirkolat.

Minħabba li ma fadal ebda kwistjonijiet pendenti, il-Presidenza tistieden lill-Kumitat tar-

Rappreżentanti Permanenti biex japprova t-test li jidher fl-Anness, bil-ħsieb tal-adozzjoni mingħajr 

diskussjoni fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni tas-27 u t-28 ta' Ottubru 2011.

_________________
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Abbozz ta' Dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-okkażjoni tas-60 Anniversarju mill-

Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati tal-1951 

Biex tfakkar is-60 anniversarju mill-Konvenzjoni dwar l-Istatus tar-Refuġjati tal-1951 , l-Unjoni 

Ewropea, ibbażata fuq il-valuri indiviżibbli u universali tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, l-

ugwaljanza, is-solidarjetà u d-drittijiet fundamentali, tafferma mill-ġdid l-impenn tagħha għal dan l-

istrument uniku bħala l-pedament tar-reġim internazzjonali għall-protezzjoni tar-refuġjati.

L-Unjoni Ewropea tfakkar fl-impenn tagħha għall-iżvilupp ta' politika komuni dwar l-asil ibbażata 

fuq l-applikazzjoni sħiħa u inklużiva tal-Konvenzjoni tal-1951, u tafferma mill-ġdid l-importanza li 

tagħti għar-rispett assolut għad-dritt tal-asil, kif rikonoxxut b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

L-Unjoni Ewropea tissottolinja l-progress li kisbet f'dan ir-rigward f'dawn l-aħħar għaxar snin: it-

tlestija tal-ewwel fażi tal-ħolqien ta' Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, l-istabbiliment tal-Fond 

Ewropew għar-Refuġjati u tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-Qasam tal-Asil, il-kooperazzjoni 

prattika msaħħa, it-tisħiħ tal-istat tad-dritt iggwidat mill-ġurisprudenza ta' qrati Ewropej li huma 

kompetenti fil-qasam tal-asil. L-Unjoni Ewropea ttenni l-impenn tagħha biex tkompli tiżviluppa s-

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil ibbażata fuq standards għoljin ta' protezzjoni flimkien ma' 

proċeduri ġusti u effettivi.

Waqt li tiżviluppa aktar id-dimensjoni esterna tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil, l-Unjoni 

Ewropea żżomm l-impenn tagħha biex tesprimi s-solidarjetà ma' pajjiżi terzi, fost l-oħrajn permezz 

ta' programmi ta' risistemazzjoni volontarja, filwaqt li tkompli l-isforzi tagħha għall-promozzjoni u 

l-assistenza fil-bini tal-kapaċità f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-UNHCR u atturi oħra 

internazzjonali biex tittratta s-sitwazzjonijiet imtawla tar-refuġjati f'dawn il-pajjiżi.
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L-Unjoni Ewropea tappella lill-Istati kollha li għadhom ma għamlux dan biex jaderixxu għall-

Konvenzjoni tal-1951 u l-Protokoll tal-1967, u tappella lil dawk l-Istati li għamlu limitazzjonijiet 

ġeografiċi u riżervi oħra biex jerġgħu jikkunsidrawhom, sabiex tiġi żġurata l-applikazzjoni 

universali tad-dispożizzjonijiet tagħha. F'dan ir-rigward, l-Unjoni Ewropea tfakkar fil-Programm ta' 

Stokkolma tal-1 ta' Diċembru 2009 li jiddikjara li, soġġett għal rapport tal-Kummissjoni dwar il-

konsegwenzi legali u prattiċi, l-Unjoni Ewropea għandha tfittex l-adeżjoni għall-Konvenzjoni ta' 

Ġinevra u l-Protokoll tagħha tal-1967.

L-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi l-mandat uniku tal-UNHCR u l-importanza tal-isforzi tiegħu biex 

jipproteġi u jippromwovi soluzzjonijiet dejjiema għal refuġjati u persuni oħra fil-bżonn ta' 

protezzjoni internazzjonali li jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu. Hija tinnota l-importanza sinifikanti 

għall-Istati Kontraenti biex jikkooperaw mal-UNHCR sabiex jiffaċilitawlu d-dover li ta' 

superviżjoni tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-1951 u jikkoordina r-rispons 

internazzjonali għall-protezzjoni tar-refuġjati u jittratta s-sitwazzjonijiet imtawla tar-refuġjati. L-

Unjoni Ewropea tinsab lesta li tkompli l-ħidma tagħha bi sħubija mill-qrib mal-UNHCR sabiex 

tiżgura protezzjoni u assistenza internazzjonali effettivi. F'dan ir-rigward, l-Unjoni Ewropea 

tirrikonoxxi r-rwol importanti tal-UNHCR fil-provvediment ta' assistenza umanitarja lir-

refuġjati.

F'dan l-anniversarju, l-Unjoni Ewropea tafferma mill-ġdid l-impenn qawwi tagħha biex tassisti u 

tipproteġi, f'konformita' mal-obbligi internazzjonali, dawk l-irġiel, in-nisa u t-tfal kollha, li kontra l-

volontà tagħhom huwa mġiegħla jħallu djarhom u pajjiżhom sabiex jaħarbu mill-biża' ta' 

persekuzzjoni.

_________________


