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Európska
migračná sieť
Aktivity Národného kontaktného bodu EMN v SR
Európska migračná sieť napĺňa svoj cieľ prostredníctvom spracovávania správ, štúdií, odpovedí na
ad-hoc otázky, ako aj prostredníctvom organizovania tzv. národnej migračnej siete – siete odborníkov,
tvorcov politík, ako aj inštitúcií a organizácií, ktoré
pôsobia v oblasti migrácie a azylu, alebo sa o túto
oblasť zaujímajú. EMN tiež organizuje stretnutia,
ktorými zviditeľňuje svoju činnosť. V roku 2011 išlo
najmä o tieto aktivity:

Výročné správy EMN
Výročná štatistická správa o migrácii a medzinárodnej ochrane v Slovenskej republike 2009
Správa popisuje štatistický vývoj v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany v SR v referenčnom
roku 2009 a primárne sa zameriava na štatistiky
o príslušníkoch tretích krajín. Cieľom týchto údajov je uľahčiť porovnávanie a interpretáciu štatistík v oblasti migračných trendov. Údaje vychádzajú z dát spracovaných Eurostatom a poskytujú
analýzu trendov v oblastiach ako migračné toky,
nadobúdanie občianstva, pobyt, návraty a prevencia
nelegálneho vstupu a pobytu, žiadosti a rozhodnutia
o medzinárodnej ochrane, dublinské transfery
či maloletí bez sprievodu.

Štúdie EMN
Vízová politika a jej vplyv na migračné toky do
Slovenskej republiky
Zverejnená štúdia poskytuje informácie o vplyve
vízovej politiky v SR na migračné toky do krajiny
so zameraním na národné víza. Popisuje legislatívny rámec, politiky a vplyv opatrení na úrovni EÚ
na túto oblasť v SR. Zameriava sa na proces vydávania národných víz a s tým spojené bezpečnostné
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opatrenia a ich vplyv na boj proti nelegálnej migrácii a podporenie legálnej migrácie a poskytuje široký prehľad a analýzu údajov z tejto oblasti. Štúdia
bude zverejnená po prijatí zákona a kontrole hraníc
a pobyte cudzincov.
Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej
migrácii v Slovenskej republike
Štúdia sa zameriava na popísanie praktických opatrení v boji proti nelegálnej migrácii v Slovenskej republike vo fáze pred vstupom cudzinca na jej územie, vo fáze vstupu, ako aj vo fáze pobytu. Poskytuje
informácie o bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci SR s krajinami EÚ, ako aj tretími krajinami v tejto
oblasti a sumarizuje základnú legislatívu a politické dokumenty, ako aj vplyv legislatívy a opatrení
na úrovni EÚ. Štúdia bude zverejnená po prijatí zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov.

V rámci EMN má každý Národný kontaktný bod za
úlohu udržovať a rozširovať tzv. národnú sieť kontaktov v oblasti migrácie a azylu. EMN v rámci tejto
agendy organizuje na pravidelnej báze konferencie
a stretnutia s odbornou a laickou verejnosťou.
V priebehu roka 2011 sa uskutočnilo viacero prednášok so študentmi vysokých škôl (napr. so študentmi politológie, medzinárodných vzťahov,
práva, sociálnej práce alebo žurnalistiky), pracovných raňajok s vybranou cieľovou skupinou ľudí
(napr. s novinármi, výskumníkmi a pod.) či odborných pracovných stretnutí (napr. stretnutie členov
Národnej migračnej siete k príprave Migračnej politiky Slovenskej republiky). EMN sa taktiež zúčastnilo
rôznych verejných odborných diskusií (napr. diskusia na tému Je Slovensko otvorená krajina?, Národný konvent o EÚ na tému Demografická perspektíva EÚ a Európy pre 21. storočie a pod.) a podieľalo
sa na príprave druhého ročníka Letnej školy etnických a migračných štúdií.
Tohtoročná konferencia EMN sa uskutočňuje v spolupráci s Migračným informačným centrom IOM
a je tematicky zameraná na rôzne aspekty integrácie cudzincov na národnej a celoeurópskej úrovni.

V júni 2011 Európska komisia vydala v tlačenej podobe takto spracovanú súhrnnú správu o Saturovaní
dopytu po pracovnej sile
prostredníctvom migrácie.
Na jej závery sa v tlačovej
správe odvolala Európska
komisia, keď 20. júla 2011
schválila tzv. Európsku
agendu v oblasti integrácie
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá má podporiť h
hospodársky,
dá k sociálny
iál
ál
a kultúrny prínos migrácie v Európe.

Ad-hoc otázky
Systém ad-hoc otázok umožňuje členským štátom
EÚ si podľa presne stanovených pravidiel vymieňať
rýchle informácie, ktoré sú relevantné pri príprave
politík, legislatívy alebo rôznych iných strategických
alebo informačných dokumentov. Počas tohto roka
EMN spracovalo vyše 50 ad-hoc otázok.
Ak máte otázky, ktoré vyplývajú z prípravy politík, legislatívy alebo rôznych iných strategických
alebo informačných dokumentov a ktoré by ste
chceli položiť všetkým alebo vybraným členským štátom EÚ, neváhajte nás kontaktovať na
ncpslovakia@iom.int.

Kontakt
Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
v Slovenskej republike
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu
Úrad v Slovenskej republike

Súhrnné správy EMN
Európska komisia zo všetkých národných správ
a štúdií vypracúva tzv. súhrnné správy, v ktorých
sú zosumarizované informácie a závery zo správ
a štúdií všetkých členských krajín EÚ. Súhrnné správy sú k dispozícii na centrálnej webovej stránke EMN
www.emn.europa.eu.

Letná škola etnických a migračných štúdií

Stretnutie so študentmi FF UKF v Nitre
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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 IOM: www.iom.sk; www.iom.int

Európska migračná sieť (EMN) bola založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.
Aktivity EMN v SR sú spolufinancované Ministerstvom
vnútra SR.

Pracovné raňajky s novinármi

