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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
to: Coreper/Council
Assunto: Declaração da União Europeia no 60.° aniversário da Convenção de 1951 relativa 

ao Estatuto dos Refugiados

A fim de assinalar o 60° aniversário da Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, a 

Presidência sugere que se apresente uma declaração da União Europeia na reunião a nível 

ministerial de todos os Estados-Membros das Nações Unidas que terá lugar em 7-8 de Dezembro

de 2011 em Genebra.

O texto do projecto de declaração foi discutido pelos Conselheiros da Justiça e Assuntos Internos 

nas reuniões de 15 e 30 de Setembro de 2011. Após uma ronda posterior de consultas escritas, em 

10 de Outubro, a Presidência anunciou no Comité Estratégico da Imigração, Fronteiras e Asilo que 

nenhuma delegação tinha apresentado objecções de fundo ao texto difundido.

Dado não haver questões pendentes, a Presidência convida o Comité de Representantes 

Permanentes a subscrever o texto constante do Anexo com vista à sua adopção sem debate no 

Conselho (Justiça e Assuntos Internos) de 27-28 de Outubro de 2011.

_________________
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ANEXO

Projecto de declaração da União Europeia no 60° aniversário da Convenção de 1951 relativa 

ao Estatuto dos Refugiados

A fim de assinalar o 60.º aniversário da Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados, a 

União Europeia, que assenta nos valores indivisíveis e universais da dignidade humana, da 

liberdade, da igualdade, da solidariedade e dos direitos fundamentais, reitera o seu empenho neste 

instrumento ímpar, pedra angular do regime internacional para a protecção dos refugiados.

A União Europeia recorda o seu empenhamento no desenvolvimento de uma política comum de 

asilo baseada na aplicação integral e abrangente da Convenção de 1951 e reafirma o seu apego ao 

respeito absoluto do direito de asilo, tal como é reconhecido, em especial, na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. 

A União Europeia salienta os progressos que alcançou a este respeito nos últimos dez anos: a 

conclusão da primeira fase da criação de um sistema comum europeu de asilo, a criação de um 

Fundo Europeu para os Refugiados e do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, o reforço 

da cooperação prática, o reforço do Estado de direito com base na jurisprudência dos tribunais 

europeus competentes em matéria de asilo. A União Europeia reitera o seu empenhamento em 

continuar a desenvolver o sistema comum europeu de asilo com base em elevados padrões de 

protecção combinados com procedimentos equitativos e eficazes.

Ao continuar a desenvolver a dimensão externa do sistema comum europeu de asilo, a União 

Europeia continua empenhada em manifestar solidariedade com os países terceiros, nomeadamente 

através de programas de reinstalação voluntária, prosseguindo os esforços para promover e 

contribuir para o desenvolvimento de capacidades em estreita cooperação com o ACNUR e outros 

actores internacionais a fim de gerir as situações prolongadas de refugiados nesses países.
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A União Europeia insta todos os Estados que ainda o não fizeram a ratificarem a Convenção 

de 1951 e o Protocolo de 1967 e apela aos Estados que invocaram restrições geográficas e outras 

reservas para que as reconsiderem, por forma a assegurar uma aplicação universal das respectivas 

disposições. A este respeito, a União Europeia recorda o Programa de Estocolmo de 1 de Dezembro

de 2009 que preconiza que a União Europeia deverá procurar aderir à Convenção de Genebra e ao 

respectivo Protocolo de 1967, sob reserva de um relatório a elaborar pela Comissão sobre as 

consequências jurídicas e práticas dessa adesão. 

A União Europeia reconhece o mandato ímpar do ACNUR e a importância dos esforços por este 

envidados no sentido de proteger os refugiados e outras pessoas que necessitam de protecção 

internacional, pelas quais é responsável, bem como de promover soluções duradouras para os seus 

problemas. Assinala que é particularmente importante que os Estados Contratantes cooperem com o 

ACNUR, a fim de o apoiar no cumprimento da sua obrigação de verificar a aplicação das 

disposições da Convenção e coordenar as respostas internacionais para proteger os refugiados e 

gerir as situações prolongadas de refugiados. A União Europeia está pronta a continuar a trabalhar 

em estreita parceria com o ACNUR por forma a garantir aos refugiados uma protecção e assistência 

eficazes. A este respeito, a União Europeia reconhece o papel importante do ACNUR na prestação 

de assistência humanitária aos refugiados.

Neste ano em que se comemora o 60.º aniversário da Convenção, a União Europeia reitera o seu 

firme empenhamento em apoiar e proteger, em sintonia com as suas obrigações internacionais, 

todos aqueles – homens, mulheres e crianças – que se vêem obrigados a deixar os seus lares e o seu 

país com medo de serem perseguidos.

_________________


