9. marca 2015, 37. číslo - dvojčíslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o činnosti Európskej migračnej siete (EMN) za mesiace január - február 2015. Pre viac informácií kliknite na nižšie uvedené odkazy:



IOM Bratislava pripravila aktualizované vydanie štúdie EMN Organizácia azylovej a migračnej politiky v Slovenskej republike, ktorá poskytuje stručný prehľad organizácie politického, legislatívneho a inštitucionálneho rámca migrácie a azylu
na Slovensku, pričom pokrýva obdobie od roku 1993 do konca júla 2014. Štúdia je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.



V rámci Expertnej skupiny EMN pre návraty (REG) vypracovala Európska komisia tieto informy EMN dostupné v anglickom jazyku: Výzvy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách nelegálnych migrantov do západnej Afriky, Praktické
prístupy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách do Afganistanu a Pakistanu a Prehľad: Stimuly pre návrat do
tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov.



Expertná skupina EMN pre návraty (REG) pripravila Adresár EMN pre oblasť návratov: Spájanie expertov na návraty
v Európe. Publikácia mapuje po prvýkrát aktérov, ktorí sa podieľajú na návratovom procese a programoch a iniciatívach
implementovaných v oblasti návratov v jednotlivých členských štátoch EÚ a Nórsku.



Desiate číslo Bulletinu EMN, ktoré zostavuje Európska komisia, informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z
rôznych oblastí migrácie, integrácie a azylu na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od novembra
2014 do februára 2015 a je k dispozícii v anglickom jazyku.
Ďalej si Vás dovoľujeme informovať o najnovších kompiláciách (zhrnutí odpovedí) ad hoc otázok EMN, ktoré sú dostupné
na centrálnej webovej stránke EMN:



Česká republika sa pýtala, kto je v členských štátoch EÚ a Nórsku zodpovedný za úhradu nákladov spojených
s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny. Za úhradu týchto nákladov je v európskych krajinách
zodpovedný vyhostený cudzinec, zamestnávateľ, ktorý cudzinca nelegálne zamestnal, sponzor/garant alebo štát. Niektoré
členské štáty vydajú cudzincovi, ktorý neuhradil tieto náklady, zákaz vstupu na ich územie. Iba v dvoch štátoch je za úhradu
zodpovedný štát, pokiaľ náklady neuhradí cudzinec, a v štyroch štátoch je za ich úhradu zodpovedný iba štát a cudzinec nenesie žiadnu zodpovednosť.



Belgicko sa zaujímalo, aká je v členských štátoch EÚ a Nórsku prax a štatistiky v oblasti zaistenia maloletých štátnych
príslušníkov tretích krajín. Vo väčšine členských štátov je zaistenie maloletých bez sprievodu zakázané a vykonáva sa iba vo
výnimočných prípadoch, pričom sa zväčša jedná iba o určitú vekovú kategóriu, alebo sa zaistenie uskutočňuje tesne pred
vyhostením. Maloletí so sprievodom sú zaisťovaní častejšie ako maloletí bez sprievodu. Ich zaistenie sa však vykonáva iba
na určitý čas, v niektorých prípadoch taktiež iba v určitom veku. Vyhostenie maloletých sa vykonáva vo výnimočných prípadoch, viaceré členské štáty v roku 2013 nezaznamenali žiadny takýto prípad.



Holandsko zisťovalo, akým spôsobom sa v členských štátoch EÚ a Nórsku v prípade žiadateľov o azyl zo Sýrie aplikuje
článok 1F Ženevského dohovoru, podľa ktorého osoby, u ktorých vzniká podozrenie, že spáchali závažný trestný čin, nemajú nárok na ochranu vyplývajúcu im z postavenia utečenca. Okrem v dvoch z odpovedajúcich štátov sa aplikácia článku
1F skúma, väčšina členských štátov ho však v roku 2014 neuplatnila. Niektoré štáty zaznamenali zopár takýchto prípadov,
pričom sa jednalo o spolupracovníkov Assadovho režimu, členov sýrskej tajnej služby, vojenských dôstojníkov, osoby zapojené do bojov, alebo lekárov vo vojenských nemocniciach.



Fínsko žiadalo od členských štátov EÚ a Nórska informácie o odobraní občianstva osobám zapojených do terorizmu
a iných závažných zločinov. Odobranie občianstva je v takomto prípade možné iba v niektorých členských štátoch. V dvoch
štátoch je odobranie občianstva z dôvodu zapojenia sa do teroristických činov možné iba v prípade, ak boli teroristické činy
spáchané v priebehu 10 alebo 15 rokov od nadobudnutia občianstva. V dobe položenia otázky žiadny z členských štátov,
ktoré neumožňujú odobranie občianstva za tieto činy, neplánoval v tejto oblasti legislatívne zmeny.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko dokumentov a publikácií, ktoré si môžete v elektronickej forme stiahnuť
na dole uvedených odkazoch:



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vydala publikáciu s názvom Výhľad v oblasti migrácie, životného prostredia a klimatických zmien (IOM Outlook on Migration, Development and Climate Change), v ktorej sú obsiahnuté skúsenosti
a aktivity IOM v oblasti environmentálnej migrácie s prepojením na rozvoj, adaptáciu, humanitárnu pomoc, ľudské práva,
znižovanie rizika katastrof a bezpečnosť.



V minulom roku vyšlo v poradí štvrté a piate číslo dvojmesačníka Politická prax v oblasti migrácie (Migration Policy
Practice), ktoré vydáva IOM v spolupráci s Eurasylum Ltd. Štvrté číslo za október a november 2014 sa venuje výhodám pracovnej migrácie, novej legislatíve, ktorá upravuje nútené sobáše vo Veľkej Británii, rozvoju v súvislosti s migráciou v Nigérii
a zaoberá sa aj údajmi, ktoré boli súčasťou správy IOM Smrteľné cesty: mapovanie stratených životov počas migrácie
(Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration). Piate číslo, ktoré pokrýva obdobie za december 2014 a január 2015,
opisuje hlavné výzvy v oblasti migračných politík a medzinárodnej ochrany v roku 2015 a poskytuje šesť rozhovorov
s odborníkmi na migračnú politiku v Afrike, Ázii, Karibiku, Európe, Latinskej a Severnej Amerike.



Minuloročné šieste číslo dvojmesačníka Medzinárodná migrácia (International Migration Journal) sa zaoberá migráciou
do Španielska a prepojením medzi návratovou migráciou pakistanskej, afganskej, irackej a poľskej komunity
a transnacionalizmom. Prvé číslo roka 2015 sa venuje študentom a akademickej mobilite a migrácii a rozvoju.



Amnesty International vydala Výročnú správu 2014/2015: Stav ľudských práv vo svete (Amnesty International Report
2014/15: State of the World’s Human Rights), v ktorej dokumentuje stav ľudských práv v 160 krajinách a územiach počas
roku 2014 vrátane Slovenskej republiky.



Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ zverejnil Štatistický prehľad o legálnej a nelegálnej migrácii v Slovenskej republike za rok 2014.



Vláda SR schválila návrh novely zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra SR a ktorý zároveň novelizuje Občiansky súdny poriadok, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o pobyte cudzincov a zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Novela nadobudne účinnosť najneskôr do 20. júla
2015.



Vláda SR schválila návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá bola
predložená podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Súčasťou stratégie je aj kapitola
Práva migrantov.

S pozdravom a prianím pekného dňa
tím Európskej migračnej siete (EMN) v SR

Spolufinancované
Európskou úniou

Čo je EMN?
Európska migračná sieť (European Migration Network - EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie. Medzi hlavné aktivity EMN patrí príprava štúdií a výročných správ, výmena informácií v rámci systému ad hoc otázok a organizovanie rôznych odborných stretnutí. Pri tvorbe štúdií sa EMN nesústreďuje na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov. EMN vznikla
na základe Rozhodnutia Rady 2008/381/ES a financuje ju Európska únia. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Ministerstvo vnútra SR.
Kto tvorí Národný kontaktný bod EMN v Slovenskej republike?
Národný kontaktný bod 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. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.: +421 2 5262 3335 alebo prostredníctvom e-mailu: ncpslovakia@iom.int. Viac
o aktivitách EMN nájdete na webovej stránke www.emn.sk alebo na www.emn.europa.eu.
Ako prihlásiť/odhlásiť odoberanie e-newslettra EMN?
Budeme radi, ak by ste tento e-newsletter ďalej preposlali Vašim kolegom a známym, ktorí môžu v prípade záujmu o pravidelný odber vyplniť nasledujúci formulár. Ak si
neželáte ďalej dostávať tento e-newsletter, upovedomte nás o tom na e-mailovej adrese ncpslovakia@iom.int.

