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DOPIS O TOČKI POD "I/A"
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Coreper/Svet
Zadeva: Izjava Evropske unije ob 60. obletnici Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951

Predsedstvo predlaga, da se na zasedanju vseh držav članic Združenih narodov na ministrski ravni, 

ki bo 7. in 8. decembra 2011 v Ženevi, predloži izjava Evropske unije, s katero se obeleži 60. 

obletnica Konvencije o beguncih iz leta 1951.

O besedilu osnutka izjave so razpravljali svetovalci za pravosodje in notranje zadeve na sejah 15. in 

30. septembra 2011. Po pisnem krogu posvetovanj, ki je sledil, je lahko predsedstvo 10. oktobra v 

Strateškem odboru za priseljevanje, meje in azil naznanilo, da nobena delegacija ni vložila ugovora 

na vsebino razposlanega besedila.

Glede na to, da ni več odprtih vprašanj, predsedstvo poziva Odbor stalnih predstavnikov, naj potrdi 

besedilo iz priloge, da bi ga lahko Svet za pravosodje in notranje zadeve brez razprave sprejel na 

zasedanju 27. in 28. oktobra 2011.

________________________
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Osnutek izjave Evropske unije

ob 60. obletnici Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951

Evropska unija, ki temelji na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človeškega dostojanstva, 

svobode, enakosti, solidarnosti in temeljnih pravic, ob 60. obletnici Konvencije o statusu beguncev 

iz leta 1951 ponovno potrjuje svojo zavezanost temu edinstvenemu instrumentu kot temelju 

mednarodne ureditve za zaščito beguncev.

Evropska unija opozarja na svojo zavezanost oblikovanju skupne politike o azilu, ki temelji na 

celoviti in vključujoči uporabi Konvencije iz leta 1951, ter ponovno poudarja svoje zavzemanje za 

popolno spoštovanje pravice do azila, ki je priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske 

unije. 

Evropska unija poudarja napredek, ki je bil v zvezi s tem dosežen v zadnjih desetih letih: zaključek 

prve faze oblikovanja skupnega evropskega azilnega sistema, ustanovitev Evropskega sklada za 

begunce in Evropskega azilnega podpornega urada, okrepljeno praktično sodelovanje in okrepitev 

pravne države, ki deluje v skladu s sodno prakso evropskih sodišč, pristojnih na področju azila. 

Evropska unija ponovno poudarja svojo zavezanost nadaljnjemu oblikovanju skupnega evropskega 

azilnega sistema, ki bo temeljil na visokih standardih zaščite v povezavi s pravičnimi in 

učinkovitimi postopki.

Evropska unija pri nadaljnjem oblikovanju zunanje razsežnosti skupnega evropskega azilnega 

sistema ostaja zavezana izražanju solidarnosti s tretjimi državami, med drugim s programi 

prostovoljne preselitve, hkrati pa v tesnem sodelovanju z Uradom Visokega komisarja Združenih 

narodov za begunce (UNHCR) in drugimi mednarodnimi akterji še naprej spodbuja in pomaga pri 

izgradnji zmogljivosti za obvladovanje dolgotrajnih razmer z velikim številom beguncev v teh 

državah.
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Evropska unija poziva vse države, ki tega še niso storile, naj pristopijo h Konvenciji iz leta 1951 in 

Protokolu iz leta 1967, države, ki so navedle geografske omejitve in druge pridržke, pa, naj jih 

ponovno preučijo, da se zagotovi splošna uporaba določb Konvencije. V zvezi s tem Evropska unija

opozarja na stockholmski program z dne 1. decembra 2009, v katerem je navedeno, da bi si morala 

Evropska unija glede na poročilo Komisije o pravnih in praktičnih posledicah prizadevati za pristop 

k Ženevski konvenciji in pripadajočemu protokolu iz leta 1967.

Evropska unija priznava edinstveni mandat UNHCR in pomembnost njegovih prizadevanj za 

zaščito in spodbujanje trajnih rešitev za begunce in druge ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito 

in so v njegovi pristojnosti. Opozarja, kako pomembno je, da države pogodbenice sodelujejo z 

UNHCR in s tem olajšajo izvajanje njegove naloge nadzora uporabe določb Konvencije iz leta 1951 

ter usklajevanja mednarodnih odzivov za zaščito beguncev in obvladovanje dolgotrajnih razmer z 

velikim številom beguncev. Evropska unija je pripravljena nadaljevati svoje delo v tesnem 

sodelovanju z UNHCR, da se zagotovi učinkovita mednarodna zaščita in pomoč. V zvezi s tem 

Evropska unija priznava pomembno vlogo, ki jo ima UNHCR pri zagotavljanju humanitarne 

pomoči beguncem.

V tem jubilejnem letu Evropska unija ponovno potrjuje trdno zavezanost, da v skladu z 

mednarodnimi obveznostmi pomaga vsem tistim moškim, ženskam in otrokom, ki so proti svoji 

volji in zaradi strahu pred preganjanjem prisiljeni zapustiti svoj dom in svojo domovino, ter jih 

zaščiti.

________________________


