5. júla 2012, 16. číslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o najnovšej činnosti Európskej migračnej siete (EMN) v SR. Pre viac informácií
kliknite na nižšie uvedené odkazy:
 Dňa 18. júna sa zástupcovia Národného kontaktného bodu EMN v SR zúčastnili konferencie Migrácia a rozvoj
(Migration and Development) organizovanej nórskym Národným kontaktným bodom EMN, ktorá bola venovaná
vybraným otázkam vzájomného vzťahu medzi migráciou a rozvojovou pomocou či rozvojom vrátane migračného
manažmentu, remitencií a pod.
 Európska komisia pripravila prvé číslo Bulletinu EMN, ktorý nahrádza ich doteraz vydávaný elektronický
newsletter EMN, a ktorý poskytuje aktuálne a tematické informácie relevantné pre tvorcov politík a sumarizuje
najnovší vývoj na národnej a celoeurópskej úrovni, ako aj relevantné informácie získané z prostredia EMN
vrátane najnovších štatistík predovšetkým z Eurostatu za posledné štvrťročné obdobie. Ďalším zaujímavým dokumentom EMN je Key EU Migratory Statistics, ktorý informatívne spracúva najnovšie štatistické údaje z oblasti
demografie, migrácie, integrácie, občianstva, azylu, víz, nelegálnej imigrácie a návratov.
 Európska komisia vydala v rámci EMN súhrnnú Výročnú štatistickú správú o migrácii a medzinárodnej
ochrane za rok 2009 (Annual Report on Migration and International Protection Statistics 2009 - Synthesis Report). Správa sumarizuje hlavné poznatky získané z 21 národných správ, ktoré analyzujú štatistický vývoj v oblasti
migrácie a medzinárodnej ochrany v celoeurópskom meradle v referenčnom roku 2009. Na základe spomínanej
súhrnnej správy boli vypracované dva krátke sumáre (EMN Informs), ktoré obsahujú hlavné politicky relevantné
zistenia a závery:


Výročná štatistická správa o migrácii a medzinárodnej ochrane 2009
(Annual Report on Migration and International Protection Statistics 2009)



Indikovanie dopadov ekonomickej krízy vyplývajúcich z migračných štatistík EÚ za rok 2009
(Indications of the Effect of the Economic Crisis from EU Migration Statistics in 2009)

 Európska komisia oficiálne zverejnila komparatívnu súhrnnú správu EMN Zneužívanie povolení na pobyt
za účelom zlúčenia rodiny: účelové manželstvá a falošné určovanie rodičovstva, ktorá analyzuje výstupy národných malých tematických štúdií spracovaných na základe sekundárneho dotazníkového výskumu 23 členských
štátov EÚ a Nórska. Cieľom súhrnnej správy je identifikovať rozsah dvoch prípadov zneužívania - účelové
manželstvá a falošné prehlásenie rodičovstva - za pomoci dostupných faktov a štatistických údajov, ako aj sumarizovať súčasnú prax v odhaľovaní a prevencii oboch spôsobov zneužívania. Súhrnná správa reaguje na obavy
tvorcov politík či ohlasy médií, že právo na zlúčenie rodiny môže byť zneužívané na usadenie sa v EÚ. Má slúžiť
taktiež pre potreby Zelenej knihy o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území
Európskej únie (Smernica 2003/86/ES). K dispozícii je aj krátky sumár záverov k súhrnnej správe
(tzv. EMN Inform), ako aj malá tematická štúdia za Slovenskú republiku.

Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku
stiahnuť na dole uvedených odkazoch:
 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala v tomto roku tretie číslo odborného dvojmesačníka
Medzinárodná migrácia (International Migration Journal), ktorý sa zameriava na nexus migrácie a rozvoja
z rôznych uhlov pohľadu, a prvú knihu v rámci série Problematika globálnej migrácie (Global Migration Issues)
pod názvom Globálny pohľad na migráciu a rozvoj (Global Perspectives on Migration and Development).
 Fakulta sociálních věd UK v spolupráci s IOM Praha pripravila minulý rok zaujímajú publikáciu Migrace a
rozvoj - rozvojový potenciál mezinárodní migrace, ktorá sa zaoberá všeobecnými otázkami v rámci stanovenej
témy a spracúva niekoľko prípadových štúdií.
S pozdravom a prianím pekného dňa
tím Európskej migračnej siete (EMN) v SR

Európska migračná sieť (EMN) monitoruje, analyzuje a identifikuje dôvody migrácie a azylu, poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii a azyle
členským štátom a inštitúciám Európskej únie na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach. EMN slúži aj na poskytovanie týchto informácií verejnosti. Nesústreďuje sa na primárny výskum, ale skôr na zbieranie, analýzu a poskytovanie už dostupných informácií a údajov. EMN bola založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je
financovaná Európskou úniou. Aktivity EMN v Slovenskej republike sú spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.
Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v Slovenskej republike je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. 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.
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 tejto e-mailovej adrese: ncpslovakia@iom.int.

