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POZNÁMKA K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Coreper/Rada
Predmet: Vyhlásenie Európskej únie 

pri príležitosti 60. výročia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 

Predsedníctvo navrhuje, aby sa na zasadnutí ministrov, ktoré sa uskutoční 7. – 8. decembra 2011 

v Ženeve za účasti všetkých členských štátov Organizácie Spojených národov, predložilo 

vyhlásenie Európskej únie pri príležitosti 60. výročia dohovoru o utečencoch z roku 1951.

O znení návrhu tohto vyhlásenia rokovali radcovia pre spravodlivosť a vnútorné veci na svojich 

zasadnutiach 15. a 30. septembra 2011. Po následných písomných konzultáciách mohlo 

predsedníctvo na zasadnutí Strategického výboru pre imigráciu, hranice a azyl 10. októbra oznámiť, 

že žiadna delegácia nevzniesla k rozposlanému zneniu podstatnú výhradu.

Vzhľadom na to, že nezostali otvorené žiadne otázky, predsedníctvo vyzýva Výbor stálych 

predstaviteľov, aby schválil znenie, ktoré sa uvádza v prílohe, s cieľom prijať ho bez diskusie na 

zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 27. – 28. októbra 2011.

_________________
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Návrh vyhlásenia Európskej únie 

pri príležitosti 60. výročia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 

Európska únia, založená na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách, akými sú ľudská dôstojnosť, 

sloboda, rovnosť, solidarita a základné práva, pri príležitosti 60. výročia Dohovoru o právnom 

postavení utečencov z roku 1951 opätovne potvrdzuje svoju oddanosť tomuto jedinečnému nástroju 

ako základnému pilieru medzinárodného režimu na ochranu utečencov.

Európska únia pripomína svoj záväzok rozvíjať spoločnú politiku v oblasti azylu založenú na 

úplnom a inkluzívnom uplatňovaní dohovoru z roku 1951 a opätovne potvrdzuje, že bude 

bezvýhradne dodržiavať právo na azyl, ako sa uznáva v Charte základných práv Európskej únie. 

Európska únia vyzdvihuje pokrok, ktorý dosiahla v tejto oblasti za uplynulých desať rokov: 

dokončenie prvej etapy budovania spoločného európskeho azylového systému, založenie 

Európskeho fondu pre utečencov a Európskeho podporného úradu pre azyl, rozšírenie praktickej 

spolupráce, posilnenie zásad právneho štátu na základe judikatúry európskych súdov príslušných 

v oblasti azylu. Európska únia opätovne potvrdzuje svoj záväzok ďalej rozvíjať spoločný európsky 

azylový systém, ktorý sa zakladá na normách vysokej ochrany a na spravodlivých a efektívnych 

konaniach.

Európska únia pri ďalšom rozvíjaní vonkajšieho rozmeru spoločného európskeho azylového 

systému zostáva oddaná vyjadrovaniu solidarity s tretími krajinami, okrem iného prostredníctvom 

dobrovoľných programov presídlenia, pričom v úzkej spolupráci s Úradom Vysokého komisára 

OSN pre utečencov (UNHCR) a inými medzinárodnými aktérmi pokračuje vo svojom úsilí 

o poskytovanie podpory a pomoci pri budovaní kapacít s cieľom riešiť zdĺhavé situácie utečencov 

v týchto krajinách.
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Európska únia vyzýva všetky štáty, ktoré tak ešte neučinili, aby pristúpili k dohovoru z roku 1951 

a protokolu z roku 1967, a vyzýva štáty, v ktorých sa doteraz uplatňujú geografické a iné 

obmedzenia, aby ich v záujme zabezpečenia univerzálneho uplatňovania ustanovení týchto 

nástrojov opätovne zvážili. Európska únia v tejto súvislosti pripomína Štokholmský program 

z 1. decembra 2009, v ktorom sa uvádza, že s výhradou správy Komisie o právnych a praktických 

dôsledkoch by sa Európska únia mala snažiť o pristúpenie k Ženevskému dohovoru a jeho 

protokolu z roku 1967. 

Európska únia uznáva jedinečný mandát UNHCR a význam jeho úsilia o ochranu a podporu 

trvalých riešení pre utečencov a iných ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a na ktorých sa 

jeho mandát vzťahuje. Uvedomuje si, že spolupráca zmluvných štátov s UNHCR má zásadný 

význam, pokiaľ ide o pomoc pri vykonávaní jeho povinnosti dohliadať na uplatňovanie ustanovení 

dohovoru z roku 1951 a koordinovať medzinárodné reakcie v záujme ochrany a riešenia zdĺhavých 

situácií utečencov. Európska únia je pripravená pokračovať vo svojej práci v úzkom partnerstve 

s UNHCR s cieľom zabezpečiť účinnú medzinárodnú ochranu a pomoc. Európska únia v tejto 

súvislosti uznáva významnú úlohu UNHCR pri poskytovaní humanitárnej pomoci utečencom.

Európska únia pri príležitosti tohto výročia v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami 

opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie poskytovať pomoc a ochranu všetkým mužom, ženám 

a deťom, ktorí sú proti svojej vôli nútení opustiť svoje domovy a krajiny, aby tak unikli hrozbe 

prenasledovania.

_________________


