13. máj 2015, 38. dvojčíslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o činnosti Európskej migračnej siete (EMN) za mesiace marec - apríl 2015. Pre viac informácií
kliknite na nižšie uvedené odkazy:
Zapojte sa do externej evaluácie EMN, ktorej zadávateľom je Európska komisia. Vyplnenie krátkeho elektronického dotazníka by nemalo trvať viac ako 5-10 minút. Dotazník bude sprístupnený do 1. júna 2015. Zozbierané odpovede Európska
komisia a členské štáty EÚ využijú pri určovaní ďalšieho smerovania a aktivít EMN.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku pripravila slovenské verzie
týchto informov EMN: Aktivity Európskej migračnej siete, Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti: politiky a prax, Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v kontexte migračných politík, Osvedčená prax pri návratoch
a reintegrácii nelegálnych migrantov: zákazy vstupu a využívanie readmisných dohôd členskými štátmi voči tretím krajinám, Poplatky za vydanie povolenia na pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín, Precedentné právo Súdneho dvora
Európskej únie súvisiace s legálnou migráciou a vnútroštátnym vývojom, Opatrenia na predchádzanie nelegálnej migrácie po mori zo severnej Afriky, Praktické prístupy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách do Afganistanu
a Pakistanu, Výzvy a osvedčená prax pri návratoch a reintegráciách nelegálnych migrantov do západnej Afriky a Stimuly
pre návrat do tretej krajiny a reintegračná podpora pre migrantov. Informy boli zostavené Európskou komisiou na základe
štúdií, správ a ad hoc otázok EMN.



Európska komisia vydala súhrnnú správu EMN Prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín na účel podnikania
(Admitting Third-Country Nationals for Business Purposes), ktorá popisuje politiky a právne rámce členských štátov EÚ
upravujúce migráciu zahraničných podnikateľov, zahraničných vlastníkov podnikov a iných zahraničných podnikateľov. Okrem toho sa štúdia venuje opatreniam na zamedzenie zneužívania migrácie na účel podnikania a poukazuje na dobrú prax v
členských štátoch EÚ. Hlavné zistenia súhrnnej správy sa nachádzajú v informe EMN v anglickom jazyku. Štúdia za Slovenskú republiku, ktorá bola podkladom pre súhrnnú správu, je zatiaľ dostupná vo forme dotazníka v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ nájdete tu.
Ďalej si Vás dovoľujeme informovať o najnovších kompiláciách (zhrnutiach odpovedí) ad hoc otázok EMN, ktoré sú dostupné na centrálnej webovej stránke EMN:



Holandsko sa pýtalo, či majú (členské) štáty EÚ skúsenosti s maloletými sýrskymi nevestami, ktoré žiadajú o azyl, nakoľko od júla 2014 zaznamenalo 55 prípadov dievčat pochádzajúcich zo Sýrie vo veku od 13 do 17 rokov, ktoré sa vydali mimo Sýrie (často v utečeneckom tábore) so súhlasom rodičov za staršieho muža. Podobné prípady boli zaznamenané v dvoch
európskych štátoch. Legislatíva odpovedajúcich krajín neobsahuje špeciálne ustanovenia upravujúce takéto prípady, preto
by členské štáty postupovali podobne ako v prípade maloletých osôb.



Belgicko sa zaujímalo, či sa v (členských) štátoch EÚ využívajú počas núteného návratu súkromné eskorty (napr. komerčné letecké spoločnosti). Podľa odpovedí 22 štátov sa súkromné eskorty počas núteného návratu využívajú iba v 2 krajinách. Niektoré členské štáty však takéto eskorty využívajú počas núteného odsunu na hraniciach a to cez letecké spoločnosti, ktoré nie sú v príslušnej krajine registrovanými prepravcami.



Nórsko sa informovalo, či (členské) štáty EÚ cudzincom ponechávajú predchádzajúce občianstvo po nadobudnutí občianstva ich štátu. 15 z 23 odpovedajúcich štátov túto možnosť všeobecne povoľuje. Krajiny, ktoré dvojité občianstvo nedovoľujú, majú zavedené viaceré výnimky. Týmito výnimkami sú najmä tieto situácie: legislatíva krajiny pôvodu nedovoľuje
stratu občianstva, žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku bola zamietnutá, žiadosť nebola vybavená v danom termíne,
podmienky na prepustenie zo štátneho zväzku sú neopodstatnené alebo ich žiadateľ nemôže ovplyvniť, alebo v prípade
obavy o bezpečnosť žiadateľa.



Fínsko sa (členských) štátov EÚ pýtalo, či uznávajú biometrické cestovné pasy vydané somálskymi úradmi. 10 z 15 odpovedajúcich
štátov tieto doklady neuznáva, dva štáty nemohli poskytnúť odpovede, nakoľko nemajú s týmito dokladmi skúsenosť. V piatich štátoch
sa tieto doklady používajú na stanovenie totožnosti, najmä ak štátny príslušník tretej krajiny nedisponuje inými dokladmi totožnosti.
Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko aktivít a publikácií, ktoré si môžete v elektronickej forme v slovenskom alebo anglickom jazyku stiahnuť na dole uvedených odkazoch:



Migračný úrad Ministerstva vnútra SR zverejnil Štatistickú správu za rok 2014, ktorá poskytuje prehľad o počtoch žiadateľov o azyl a
počtoch udelených azylov, doplnkových ochrán a občianstiev. Štatistická správa zároveň obsahuje údaje o národnostiach, štátnych príslušnostiach a vekových kategóriách žiadateľov o azyl a maloletých bez sprievodu.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyhlásilo fotografickú súťaž Cudzinci medzi nami, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o živote migrantov na Slovensku a zaznamenať ich príbehy. Súťaž je realizovaná v rámci vzdelávacieho projektu BUK: Budovanie kapacít na
úrovni miestnej a územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky a je určená pre žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl, amatérskych a profesionálnych fotografov. Termín ukončenia súťaže je 15. máj 2015.



Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zverejnil správu Azylové trendy v roku 2014: úrovne a trendy
v industrializovaných krajinách (Asylum Trends 2014: Levels and Trends in Industrialized Countries), ktorá popisuje migračné modely a
trendy v počtoch žiadostí o azyl v 38 európskych krajinách a 6 vybraných tretích krajinách v roku 2014.



Skupina pre globálnu migráciu (Global Migration Group) vydala publikáciu Migrácia a mladí ľudia: výzvy a príležitosti (Migration
and Youth: Challenges and Opportunities), ktorá ako prvá popisuje dobrú prax a inovatívne politiky v oblasti migrácie mladých ľudí vo
svete vo veku od 15 do 24 rokov.



Krátka správa Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) Legálne spôsoby vstupu do EÚ pre osoby s potrebou medzinárodnej ochrany:
toolbox (Legal Entry Channels to the EU for Persons in Need of International Protection: a Toolbox) opisuje možné spôsoby vstupu cudzincov do EÚ. Zameriava sa na schémy pre utečencov vrátane presídľovania, humanitárneho prijímania, udeľovania humanitárnych víz
a dočasnej ochrany a tiež na schémy legálnej migrácie pre rodinných príslušníkov osôb zdržiavajúcich sa v EÚ, študentov, pracovných
migrantov a pod.



Medzivládny panel o zmene klímy IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publikoval súhrnnú správu Klimatické zmeny
2014 (Climate Change 2014), ktorá sumarizuje zistenia troch pracovných skupín IPCC a dvoch ďalších správ a zaoberá sa viacerými aspektmi klimatických zmien ako napr. pozorovanými zmenami a ich príčinami, budúcimi klimatickými zmenami, ich rizikom a dopadom, možnými spôsobmi adaptácie, udržateľným rozvojom atď.

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.

