yy Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík členských štátov EÚ
yy Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu členských štátov EÚ
a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi
a tretími krajinami

Európska
migračná sieť
Aktivity Národného
kontaktného bodu EMN v SR
Európska migračná sieť (European Migration Network
- EMN) napĺňa informačné potreby Európskej únie, členských štátov EÚ a Nórska prostredníctvom poskytovania
aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných
informácií o migrácii a azyle na účely tvorby národných
politík a politík EÚ. EMN tvoria národné kontaktné body
jednotlivých členských štátov a Nórska a Európska komisia.
Medzi hlavné aktivity EMN na úrovni členských štátov EÚ,
Nórska a Európskej komisie patrí príprava štúdií, výročných politických správ, viacjazyčného slovníka migračných pojmov, informov EMN a Bulletinu EMN, využívanie
systému ad hoc otázok, spolupráca v rámci Expertnej
skupiny EMN pre návraty a budovanie sietí kontaktov
v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom uskutočňovania rôznych typov odborných stretnutí. V roku 2014
Národný kontaktný bod (NKB) EMN v SR a Európska
komisia realizovali predovšetkým tieto aktivity a výstupy:

Národné výročné správy a štúdie EMN
EMN spracováva hlavné, obsahovo rozsiahlejšie štúdie a
malé tematické štúdie, ktoré sú zamerané na špecifickú
problematiku. V roku 2014 boli vypracované 4 malé tematické štúdie:
yy Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračnej politiky Slovenskej republiky
yy Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd Slovenskou republikou
yy Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu
v Slovenskej republike
yy Imigrácia štátnych príslušníkov tretích krajín do Slovenskej republiky súvisiaca s podnikaním (dostupná
v januári 2015)
EMN každoročne vypracováva aj výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu a súhrnný Country
Factsheet, ktoré pokrývajú vývoj za predchádzajúci kalendárny rok. EMN podľa potreby aktualizuje aj štúdiu
Organizácia azylovej a migračnej politiky, najnovšia verzia za SR je dostupná z roku 2014.
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Hlavné závery zo súhrnných správ sú dostupné aj v podobe informov EMN (angl. EMN Informs), ktoré publikuje Európska komisia na rôzne témy.
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Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík členských štátov EÚ

Osvedčená prax pri návratoch a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd Slovenskou republikou
Štúdia analyzuje, v akom rozsahu
Slovenská republika využíva
opatrenie zákazu vstupu a
readmisné dohody v rámci svojej
návratovej politiky. Zameriava
sa predovšetkým na praktickú
aplikáciu zákazu vstupu a
readmisných dohôd, pričom
skúma mieru efektivity oboch
nástrojov z pohľadu Slovenskej
republiky a migranta, ktorý sa
vracia, a ich prepojenie s reintegračnou pomocou.
Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v Slovenskej republike 2013
Výročná správa sa zameriava na
vývoj v oblasti migrácie a azylu v
SR, konkrétne v týchto oblastiach :
legálnej migrácie a mobility,
nelegálnej migrácie a návratov,
medzinárodnej ochrany vrátane
azylu, maloletých bez sprievodu
a iných zraniteľných skupín.
Správa sa tiež venuje opatreniam
v oblasti boja proti obchodovaniu
s ľuďmi, migrácie a rozvoja
a implementácie legislatívy EÚ.
Okrem relevantných štatistických údajov správa popisuje
verejné diskusie na tému migrácie a azylu.

Súhrnné správy a informy EMN
Na základe národných štúdií a výročných správ Európska
komisia vypracúva tzv. súhrnné správy, ktoré sumarizujú
a analyzujú najdôležitejšie zistenia a štatistiky. V roku
2014 boli vypracované nasledovné súhrnné správy:
yy Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti – politiky a prax (národná štúdia
bola vypracovaná v roku 2013)
yy Organizácia azylových zariadení v členských štátoch
EÚ (národná štúdia bola vypracovaná v roku 2013)

Súhrnná správa sa venuje právnej
úprave a osvedčenej praxi pri zaistení a alternatívach k zaisteniu
štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom sa bližšie zaoberá dôvodmi na zaistenie a prepustenie
zo zaistenia. Štúdia tiež popisuje
zariadenia určené na zaistenie
a podmienky v zaistení a analyzuje vplyv zaistenia a alternatív
k zaisteniu na návraty a udeľovanie medzinárodnej ochrany.

Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu a Bulletin EMN
Európska komisia v roku 2014
pripravila tretie vydanie Slovníka pojmov z oblasti migrácie
a azylu, ktorý obsahuje preklady
odborných termínov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Aktualizovaný slovník je dostupný v anglickej verzii, staršie
vydania aj v iných jazykoch.
Bulletin EMN publikovaný Európskou komisiou poskytuje štvrťročne najaktuálnejšie informácie a štatistiky
z rôznych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni
Európskej únie a jej členských štátov.

Ad hoc otázky EMN
Systém ad hoc otázok EMN umožňuje Európskej komisii, členským štátom EÚ a Nórsku rýchlu výmenu informácií, ktoré sú relevantné pri príprave politík, legislatívy a rôznych dokumentov z oblasti migrácie a azylu.
Do konca októbra 2014 EMN spracovala takmer 100
ad hoc otázok, ktoré sú dostupné vo forme kompilácií.

Expertná skupina EMN pre návraty
V rámci EMN vznikla v roku 2014 Expertná skupina pre
návraty (Return Expert Group - REG), v ktorej Slovenskú
republiku zastupujú dvaja experti. Úlohou expertnej
skupiny je výmena informácií a osvedčenej praxe medzi
Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a Nórskom
v oblasti zabezpečovania návratov a reintegrácií nelegálnych migrantov v krajine pôvodu.

Budovanie sietí a kontaktov EMN na
Slovensku
NKB EMN v SR pravidelne organizuje konferencie
a stretnutia pre odbornú verejnosť. V roku 2014 sa
uskutočnilo niekoľko prezentačných stretnutí (napr.
k súhrnnej správe o azylových zariadeniach), pracovných raňajok (napr. k Slovníku pojmov v oblasti migrácie a azylu), expertných seminárov (napr. so zástupcami
vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti medzinárodnej ochrany alebo so zástupcami hraničnej a cudzineckej polície) a konzultácií na tému migrácie a azylu.

V auguste 2014 NKB EMN v SR zorganizoval tretí ročník vzdelávacieho seminára Nútená migrácia: príčiny
a možné riešenia, počas ktorého sa experti zo Slovenska
a zahraničia venovali nasledovným témam: príčiny nútenej migrácie a jej súčasný stav, humanitárne operácie
ako reakcia na krízy a konflikty, azyl a poskytovanie medzinárodnej ochrany vo svete a v EÚ, presídľovanie ako
jeden z dôležitých nástrojov medzinárodnej ochrany
a aktuálne výzvy v regióne Stredomoria.
V decembri 2014 sa v Bratislave uskutočnila národná
konferencia NKB EMN v SR Ochrana a starostlivosť o deti
bez sprievodu. Odborníci z praxe predstavili systémy
prijímania a starostlivosti o maloletých bez sprievodu
v Slovenskej republike a vo vybraných členských štátoch EÚ. Na konferencii boli prezentované výstupy z národnej štúdie EMN Politiky, prax a štatistiky o maloletých
bez sprievodu v Slovenskej republike.

Kontakt
Národný kontaktný bod EMN v SR
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR
Grösslingová 4 (od marca 2015: Grösslingová 35)
811 09 Bratislava
Tel.: 02/5262 3335, Fax: 02/5263 0093
E-mail: ncpslovakia@iom.int
Webová stránka EMN: www.emn.sk; www.emn.europa.eu
Webová stránka Úradu IOM v SR: www.iom.sk
Spolufinancované
Európskou úniou

Európska migračná sieť

Spolufinancované
Ministerstvom vnútra SR

NKB EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR a Medzinárodná organizácia
pre migráciu (IOM) vo funkcii koordinátora.

