1. júl 2015, 39. dvojčíslo

Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o činnosti Európskej migračnej siete (EMN) za mesiace máj - jún 2015. Pre viac informácií kliknite na nižšie uvedené odkazy:
Zapojte sa do verejnej konzultácie o modrej karte a politike EÚ v oblasti pracovnej migrácie, ktorú spustila Európska komisia prostredníctvom online dotazníka, ktorý je potrebné vyplniť do 21. augusta 2015. Viac informácií o konzultácii nájdete na webovej stránke
EK.



IOM Bratislava ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku organizuje v Bratislave v dňoch 25. – 27. augusta 2015 vzdelávací seminár EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva. Seminár je určený pracovníkom štátnej a verejnej správy, akademickej obce
a neziskových organizácií, ktorí majú záujem získať informácie o téme nelegálnej migrácie od zahraničných a domácich expertov, výskumných pracovníkov a zástupcov kľúčových rezortov štátnej správy. Seminár ponúka tieto témy: nelegálna migrácia a jej aktuálne
výzvy vo svete, EÚ a na Slovensku, prevádzačstvo a iné formy nelegálnej migrácie, boj proti nelegálnej migrácii, riešenie situácie migrantov bez oprávnenia na pobyt a ochrana ich práv a prelínanie nútenej a nelegálnej migrácie. Záujemcovia o účasť na vzdelávacom seminári môžu zaslať vyplnenú prihlášku do 12. júla 2015. Viac informácií nájdete na www.emn.sk.



IOM Bratislava ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku vydala Výročnú správu o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok
2014. Správa popisuje vývoj legislatívy a politík, ako aj verejné diskusie v oblasti migrácie a azylu na Slovensku v predchádzajúcom roku.
Obsahuje kapitoly o legálnej migrácii a mobilite, medzinárodnej ochrane vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných
skupinách, boji proti nelegálnej migrácii, migrácii a rozvoji, nelegálnej migrácii vrátane prevádzačstva a o návratoch. Okrem toho sa venuje opatreniam v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migrácii a rozvoju a návratom. Súčasťou správy je štatistická príloha. Výročná správa
je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Súhrnná správa za členské štáty EÚ a Nórsko je dostupná v anglickom jazyku. Výročné
správy ostatných členských štátov a Nórska nájdete tu.



IOM Bratislava ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku uskutočnila v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR
v máji 2015 tematické stretnutie EMN pre subjekty pôsobiace v oblasti medzinárodnej ochrany. V júni 2015 zorganizovala IOM Bratislava v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru ďalšie dve odborné stretnutia EMN s cieľom informovať o aplikácii nových ustanovení národnej legislatívy v oblasti legálnej a nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Na stretnutiach boli tiež predstavené aktuálne a pripravované výstupy EMN.



Európska komisia vydala súhrnnú správu EMN Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v členských štátoch EÚ a
v Nórsku (Policies, Practices and Data on Unaccompanied Minors in the EU Member States and Norway), ktorá popisuje systémy starostlivosti o maloletých bez sprievodu v členských štátoch EÚ a v Nórsku, okolnosti ich vstupu, systémy prijímania a integračné opatrenia. Správa sa tiež zaoberá témou miznutia a útekov maloletých bez sprievodu z detských domovov, určovaním udržateľných riešení,
opatreniami po dosiahnutí plnoletosti, návratmi a reintegráciou do krajiny pôvodu a obsahuje štatistickú prílohu. Hlavné zistenia súhrnnej správy sa nachádzajú v informe EMN v anglickom jazyku. Štúdia za SR je dostupná tu.
Ďalej si Vás dovoľujeme informovať o najnovších kompiláciách (zhrnutiach odpovedí) ad hoc otázok EMN, ktoré sú dostupné na centrálnej webovej stránke EMN:



SR sa pýtalo, aké majú štátni príslušníci tretích krajín s dlhodobým pobytom v členských štátoch EÚ legislatívne podmienky
a obmedzenia v oblasti zamestnania. V takmer všetkých štátoch sa od týchto osôb vyžaduje povolenie na pobyt v prípade ak zotrvajú
na ich území viac ako 3 mesiace. V 10 členských štátoch potrebujú štátni príslušníci s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte pracovné povolenie, resp. pracovné víza. V 7 krajinách sa pred vystavením povolenia na zamestnanie vykonáva aj prieskum pracovného
trhu. 4 krajiny nevyžadujú povolenie na zamestnanie. Viaceré členské štáty umožňujú po uplynutí 12 mesiacov pobytu na ich území voľný prístup na pracovný trh.



Litva zisťovala, aké sú dôkazy v členských štátoch EÚ a v Nórsku potrebné v prípade žiadateľov o azyl, ktorí tvrdia, že proti nim
boli v krajine pôvodu vykonštruované trestné prípady a aké je dôkazné bremeno. V 6 štátoch je potrebné preukázať vhodnú mieru
pravdepodobnosti o tom, že je žiadateľ stíhaný v krajine pôvodu, 5 štátov posudzuje každý prípad individuálne, pričom sa spoliehajú
najmä na tvrdenie žiadateľa, poskytnuté doklady a informácie od krajiny pôvodu. V 10 krajinách je dôkazné bremeno rozdelené medzi
žiadateľom a členským štátom, žiadateľ je povinný spolupracovať. Pokiaľ žiadateľ nie je schopný predložiť potrebné dôkazy, dôkazné
bremeno preberá členský štát. V 6 štátoch je dôkazné bremeno na žiadateľovi.



Luxembursko sa zaujímalo, či majú členské štáty EÚ a Nórsko projekty na podporu žiadateľov o medzinárodnú ochranu počas konania a čo je náplňou týchto projektov. Väčšina štátov poskytuje žiadateľom o azyl jazykové kurzy a kurzy socio-kultúrnej orientácie.
Pokiaľ takéto projekty nie sú zabezpečené štátom v prijímacích zariadeniach, poskytujú ich mimovládne organizácie alebo dobrovoľníci.
Niektoré štáty poskytujú žiadateľom o azyl aj finančný príspevok na pokrytie základných potrieb, alebo v prípade, ak žiadateľom nie je
poskytnuté ubytovanie. Niektoré štáty majú samostatné projekty pre maloletých bez sprievodu, v niektorých sú projekty závislé od lokálnej samosprávy.



Česká republika sa členských štátov EÚ a Nórska pýtala, či majú vo svojej legislatíve kritériá pre právnické alebo fyzické osoby,
ktoré by chceli zamestnať štátnych príslušníkov tretích krajín. 5 štátov zaviedlo systém autorizácie prostredníctvom zodpovedných
úradov. Ukázalo sa, že v rámci členských štátov existujú rôzne legislatívne podmienky, ktoré zabraňujú prípadom, aby migrantov z tretích krajín zamestnali zamestnávatelia, ktorí napr. nespĺňajú národné podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín alebo pracovné podmienky, ktorí boli obvinení z nelegálneho zamestnávania, obchodovania s ľuďmi, podvodu alebo iných trestných činov,
nesplnili daňovú povinnosť, alebo prepustili zamestnanca na rovnakej alebo podobnej pozícii 6 alebo 12 mesiacov pred tým, ako štátny
príslušník tretej krajiny požiadal o pobyt/ pracovné povolenie, alebo pokiaľ v období 6 alebo 12 mesiacov hromadne prepustili zamestnancov.
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:



Úrad Vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) vydal správu Globálne trendy v oblasti núteného vysídlenia za rok 2014: Svet vo
vojne (UNHCR Global Trends Report: World at War). Podľa správy bolo z dôvodu konfliktov vysídlených v roku 2014 60 miliónov ľudí, o 8
miliónov viac ako v roku 2013. Deti predstavujú polovicu svetových utečencov.



Druhé číslo dvojmesačníka Medzinárodnej migrácie (International Migration Journal) v roku 2015 sa venuje ekonomickej integrácii
migrantov v rôznych krajinách sveta vrátane napr. integrácie na pracovnom trhu alebo vzťahu medzi mierou integrácie a ekonomickou
krízou. Okrem toho toto číslo sleduje vývoj politík v oblasti migrácie a azylu.

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.

