2. decembra 2011, 9. číslo
Dobrý deň,
dovoľujeme si informovať Vás o najnovších aktivitách v rámci Európskej migračnej siete (EMN) v SR. Pre viac informácií kliknite na nižšie
uvedené odkazy:



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR a Migračné informačné centrum
IOM zorganizovali pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lucie Nicholsonovej 15. novembra 2011
medzinárodnú konferenciu pod názvom Národný dialóg o integrácii. Diskutovalo sa na tému integrácie v podmienkach Slovenskej republiky,
o cieľoch a prioritách migračnej politiky Európskej únie a priestor dostala taktiež výmena skúseností medzi vybranými členskými štatmi EÚ.



V súvislosti s prijatím Migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2020 uskutočnila EMN v dňoch 9. - 10. novembra 2011 odborné koordinačné stretnutie k príprave Akčného plánu Migračnej politiky. Diskutovalo sa o gestorstve a spolugestorstve jednotlivych opatrení, ako aj
o koordinácii pri ich plnení medzi zainteresovanými ministerstvami a inštitúciami.



EMN pripravila tlačený newsletter, v ktorom informuje o novinkách a aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR a Európskej
komisie v oblasti migrácie a azylu za rok 2011. Dočítať sa môžete o nových správach a štúdiách, ktoré vydala EMN a Európska komisia
za posledné obdobie. V oblasti budovania kontaktov Národného kontaktného bodu EMN newsletter bližšie predstavuje uskutočnené prednášky so študentmi vysokých škôl, pracovné raňajky s vybranou cieľovou skupinou ľudí, odborné pracovné stretnutia a účasť na rôznych
verejných odborných diskusiách či druhom ročníku Letnej školy etnických a migračných štúdií.



Európska komisia vydala v rámci EMN súhrnnú Výročnú štatistickú správú o migrácii a medzinárodnej ochrane za rok 2008 (Annual
Report on Migration and International Protection Statistics 2008 - Synthesis Report). Tá sumarizuje hlavné poznatky získané z 23 národných
správ, ktoré analyzujú štatistický vývoj v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany v celoeurópskom meradle v referenčnom roku 2008.
K dispozícii je aj skrátený sumár o správe.



Európska komisia spustila 11. októbra 2011 Vízový informačný systém (The Visa Information System), ktorý bude spracovávať údaje a
rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o udelenie krátkodobých víz do krajín Schengenskej zóny.
Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko štúdií a dokumentov, ktoré si môžete v elektronickej forme v anglickom jazyku stiahnuť na dole
uvedených odkazoch:



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Eurasylum Ltd. publikovali prvé číslo nového dvojmesačníka pod názvom Politická prax
v oblasti migrácie (Migration Policy Practice), ktorého hlavnými prispievateľmi budú predovšetkým tvorcovia politík pôsobiacich na národnej,
regionálnej a medzinárodnej úrovni. Je určený pre verejných funkcionárov a predstaviteľov občianskej spoločnosti, ktorí sa dostávajú
do každodenného kontaktu s migrantmi a problematikou migrácie vo všeobecnosti.



IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku spracovala štúdiu Zdravie migrantov v čoraz globalizovanejšom svete (Health of Migrants in an Increasingly Globalized World: Special IOM 60th Anniversary Edition), ktorá predstavuje prierez najdôležitejších aktivít v minulom roku, ako aj rôzne príspevky od hlavných partnerov IOM a najrelevantnejších inštitúcií.



Dňa 18. novembra 2011 schválila Európska komisia Globálny prístup k migrácii a mobilite (The Global Approach to Migration and Mobility), ktorý zdôrazňuje potrebu Európskej únie posilniť svoju vonkajšiu migračnú politiku a to prostredníctvom vytvárania partnerstiev s
nečlenskými krajinami EÚ, ktoré prispejú k vzájomne výhodnej spolupráci v oblasti migrácie a mobility.

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.

