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1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni 60. aastapäeva tähistamiseks teeb eesistujariik
ettepaneku esitada 7.–8. detsembril 2011 Genfis toimuvale ÜRO kõigi liikmesriikide ministrite
tasandi kohtumisele Euroopa Liidu deklaratsioon.
Justiits- ja siseküsimuste nõunikud arutasid deklaratsiooni eelnõu teksti oma 15. ja 30. septembri
2011. aasta kohtumistel. Pärast neile kohtumistele järgnenud kirjalikke konsultatsioone sai
eesistujariik teha 10. oktoobril strateegilises sisserände-, piiride ja varjupaigakomitees teatavaks, et
ükski delegatsioon ei esitanud edastatud teksti sisu suhtes vastuväiteid.
Võttes arvesse, et lahendamata küsimusi ei ole, teeb eesistujariik alaliste esindajate komiteele
ettepaneku lisas esitatud tekst heaks kiita, et selle saaks 27.–28. oktoobril 2011 toimuval justiits- ja
siseküsimuste nõukogu istungil ilma aruteluta vastu võtta.
_________________
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Eelnõu: Euroopa Liidu deklaratsioon 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni
60. aastapäeva kohta

Euroopa Liit, mis rajaneb inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja solidaarsuse jagamatutel ja
universaalsetel põhiväärtustel, kinnitab 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni
60. aastapäeva puhul taas oma pühendumust sellele ainulaadsele vahendile, mis on pagulaste kaitse
rahvusvahelise korra alus.

Euroopa Liit tuletab meelde, et ta on võtnud kohustuse töötada välja ühine varjupaigapoliitika, mis
põhineb 1951. aasta konventsiooni täielikul ja kaasaval kohaldamisel, ning kinnitab taas, et ta
pooldab varjupaigaõiguse täielikku järgimist, mida on eelkõige tunnustatud Euroopa Liidu
põhiõiguste hartas.

Euroopa Liit toob esile edu, mis ta on selles valdkonnas viimase kümne aasta jooksul saavutanud:
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise esimese etapi lõpuleviimine, Euroopa Pagulasfondi ja
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine, praktilise koostöö tõhustamine, õigusriigi
põhimõtte jõustamine tulenevalt varjupaiga valdkonnas pädevate Euroopa kohtute kohtupraktikast.
Euroopa Liit kordab taas, et ta kohustub edasi arendama Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, mis
põhineb kõrgetel kaitsestandarditel kombineerituna õiglaste ja tõhusate menetlustega.

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi välismõõtme edasiarendamisel kohustub Euroopa Liit jätkuvalt
väljendama oma solidaarsust kolmandate riikidega, muu hulgas vabatahtlike
ümberasumisprogrammide abil, jätkates samal ajal jõupingutusi suutlikkuse edendamiseks ja
suurendamiseks tihedas koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja muude rahvusvaheliste
osalejatega, et tegelda kõnealustes riikides pagulaste olukorraga, mille lahendamine on pikale
veninud.
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Euroopa Liit kutsub kõiki riike, kes ei ole veel ühinenud 1951. aasta konventsiooniga ja selle
1967. aasta protokolliga, seda tegema, ning teeb riikidele, kes on teinud geograafilisi piiranguid ja
muid reservatsioone, ettepaneku need läbi vaadata, et tagada konventsiooni sätete üldine
kohaldamine. Seoses sellega tuletab Euroopa Liit taas meelde 1. detsembri 2009. aasta Stockholmi
programmi, milles märgitakse, et tingimusel, et komisjon koostab aruande õiguslike ja praktiliste
tagajärgede kohta, peaks Euroopa Liit püüdma ühineda Genfi konventsiooni ja selle 1967. aasta
protokolliga.

Euroopa Liit tunnustab ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti erilisi volitusi ja selle jõupingutuste
tähtsust, et kaitsta ja edendada püsivaid lahendusi pagulaste ja teiste rahvusvahelist kaitset vajavate
inimeste jaoks, kelle olukord talle muret tekitab. Euroopa Liit märgib, et äärmiselt oluline on, et
osalisriigid teeksid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga koostööd, et hõlbustada selle tööd
1951. aasta konventsiooni sätete kohaldamise jälgimisel ning pagulaste kaitse ja pagulastega seotud
pikale veninud olukordade lahendamisega seotud rahvusvaheliste meetmete kooskõlastamisel.
Euroopa Liit on valmis jätkama oma tööd tihedas koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga,
et tagada tõhus rahvusvaheline kaitse ja toetus. Euroopa Liit tunnustab sellega seoses ÜRO
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti olulist rolli pagulastele humanitaarabi andmisel.

Käesoleval konventsiooni juubeliaastal kinnitab Euroopa Liit taas, et ta on kooskõlas
rahvusvaheliste kohustustega kindlalt pühendunud kõigi nende meeste, naiste ja laste abistamisele
ja kaitsmisele, kes on oma tahte vastaselt sunnitud lahkuma oma kodust ja kodumaalt, tundes hirmu
tagakiusamise ees.
_________________
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