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1951 cu privire la statutul refugiaților

În vederea celebrării celei de a 60-a aniversări a Convenției din 1951 privind statutul refugiaților, 

Președinția propune transmiterea unei declarații a UE către reuniunea la nivel ministerial a tuturor 

statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura în perioada 7-8 decembrie 

2011 la Geneva.

Textul proiectului de declarație a fost dezbătut de consilierii în materie de justiție și afaceri interne 

în cadrul reuniunilor acestora din 15 și 30 septembrie 2011. După o rundă ulterioară de consultări în 

scris, la 10 octombrie, Președinția a putut anunța, în cadrul Comitetului strategic pentru imigrație, 

frontiere și azil, că nicio delegație nu a ridicat obiecții de fond cu privire la textul distribuit.

Având în vedere că nu rămâne niciun aspect nesoluționat, Președinția invită Comitetul 

Reprezentanților Permanenți să aprobe textul care figurează în anexă în vederea adoptării fără 

dezbatere în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 27-28 octombrie 2011.

_________________
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ANEXĂ

Proiect de declarație a Uniunii Europene 

cu ocazia celei de a 60-a aniversări a Convenției din 1951 cu privire la statutul refugiaților

Pentru a marca cea de a 60-a aniversare a Convenției din 1951 privind statutul refugiaților, Uniunea 

Europeană, întemeiată pe valorile universale și indivizibile ale demnității umane, libertății, 

egalității, solidarității și drepturilor fundamentale, își reafirmă angajamentul față de acest instrument 

unic, care constituie fundamentul regimului internațional pentru protecția refugiaților.

Uniunea Europeană reamintește angajamentul său față de elaborarea unei politici comune în 

domeniul azilului, bazată pe aplicarea deplină și favorabilă incluziunii a Convenției din 1951, și își 

reafirmă atașamentul față de respectarea absolută a dreptului la azil, în special așa cum este 

recunoscut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.  

Uniunea Europeană subliniază progresele realizate în acest sens în ultimii zece ani: încheierea 

primei etape a creării unui sistem comun european de azil, înființarea Fondului european pentru 

refugiați și a Biroului European de Sprijin pentru Azil, o mai bună cooperare la nivel practic, 

consolidarea statului de drept pe baza jurisprudenței instanțelor europene competente în materie 

de azil. Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a dezvolta în continuare Sistemul comun 

european de azil pe baza unor standarde înalte de protecție combinate cu proceduri echitabile și 

eficiente.

În dezvoltarea în continuare a dimensiunii externe a Sistemului comun european de azil, Uniunea 

Europeană rămâne angajată în exprimarea solidarității cu țări terțe, printre altele prin programe de 

relocare voluntară, continuându-și totodată eforturile de a promova și sprijini, în strânsă cooperare 

cu ICNUR și cu alți actori de pe scena internațională, consolidarea capacității de a gestiona statutul 

prelungit de refugiat în aceste țări.
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Uniunea Europeană face apel la toate statele care nu au făcut încă acest lucru să adere la Convenția 

din 1951 și la Protocolul din 1967 și solicită statelor care au prevăzut limitări de natură geografică 

sau alte rezerve să și le reconsidere, astfel încât să poată fi asigurată o aplicare universală a 

dispozițiilor Convenției. În această privință, Uniunea Europeană reamintește Programul de la 

Stockholm din 1 decembrie 2009, care afirmă că, sub rezerva unui raport al Comisiei privind 

consecințele juridice și practice, Uniunea Europeană ar trebui să încerce să adere la Convenția de la 

Geneva și la protocolul din 1967 la aceasta.

Uniunea Europeană recunoaște mandatul unic al ICNUR și importanța eforturilor depuse de acesta 

în protejarea și promovarea unor soluții durabile pentru refugiați și pentru alte persoane care 

necesită protecție internațională și a căror situație intră în sfera sa de competență. Uniunea 

Europeană remarcă importanța deosebită pe care o deține cooperarea statelor contractante cu 

ICNUR în facilitarea sarcinii acestuia de supraveghere a aplicării dispozițiilor Convenției din 1951 

și de coordonare a răspunsurilor internaționale în vederea protejării refugiaților și a gestionării 

statutului prelungit de refugiat. Uniunea Europeană este pregătită să își continue activitatea în 

strânsă colaborare cu ICNUR, în scopul asigurării unei protecții și a unei asistențe eficiente la nivel 

internațional. În acest sens, Uniunea Europeană recunoaște rolul important pe care îl deține ICNUR 

în acordarea de ajutor umanitar pentru refugiați.  

În acest an aniversar, Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul ferm de a ajuta și proteja, în 

conformitate cu obligațiile internaționale, toate persoanele, bărbați, femei sau copii, care sunt 

obligate, împotriva voinței lor, să își părăsească țara și căminul pentru a scăpa de teama de 

persecuție.


