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Predsedníctvo Slovenska
v Rade EÚ
Slovensko má od 1. júla predsedníctvo v Rade EÚ.
Slovensko sa postaví za kormidlo členských štátov
Európskej únie a bude výrazne vplývať na jej smerovanie.
Šesť náročných mesiacov, plných neľahkých výziev
preverí manažérske a diplomatické kapacity Slovenska.
Predsedníctvo je zároveň unikátnou príležitosťou pre
členskú krajinu ukázať sa v pozitívnom svetle a vyzdvihnúť
sa tak v očiach Európy.
Na čele Rady EÚ sa členské štáty striedajú každých šesť
mesiacov a sú rozdelené do trojčlenných skupín. Tieto predsednícke triá vznikli preto, aby
sa koordinovala a udržala určitá kontinuita v riadení Rady. Slovensko tvorí predsednícke trio
spolu s Holandskom a Maltou, ktorá od nás prevezme štafetu v januári 2017.
Napriek tomu, že krajina by mala počas predsedníctva dať vlastné národné záujmy bokom,
stanovuje si určité priority. Slovensko nie je výnimkou a tak sa slovenské predsedníctvo bude
orientovať na niekoľko kľúčových tematických okruhov, ktorými sú hospodársky rast, jednotný
digitálny trh, budovanie energetickej únie, migrácia a rozširovanie EÚ.
Úplnou prioritou budú ekonomické témy, v ktorých sa bude Slovensko snažiť o zvyšovanie
konkurencieschopnosti a zabezpečenie ekonomického rastu.
V oblasti budovania digitálneho trhu sa Slovensko počas predsedníctva bude okrem
iného sústrediť na odstraňovanie bariér digitálnej ekonomiky a zjednodušenie využívania
elektronických služieb.
Cieľom slovenského predsedníctva v oblasti migrácie bude predovšetkým napĺňanie politiky
ochrany vonkajších hraníc EÚ a integrita schengenského priestoru.
V neposlednom rade sa bude Slovensko zameriavať na udržanie dynamiky a dôveryhodnosti
procesu rozširovania EÚ.
Riadenie predsedníctva v Rade EÚ má na starosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, v rámci ktorého bol vytvorený Sekretariát predsedníctva Slovenskej republiky
v Rade Európskej únie priamo pre toto obdobie.
Vzhľadom na fakt, že predsednícka krajina sa stáva hlasom a tvárou Rady EÚ, je jednou
z jej úloh úzko spolupracovať s Európskou komisiou a s vysokou predstaviteľkou EÚ pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Viac o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ sa dozviete na jeho webovej stránke: http://
www.eu2016.sk/sk.
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vám poslancov v EP

Novinky z EÚ
V roku 2014 získalo občianstvo EÚ takmer 900 000 osôb
Štatistický úrad EÚ Eurostat mapoval počet udelených občianstiev EÚ
v roku 2014. Vyplýva z neho, že v danom roku získalo občianstvo
členského štátu EÚ 890 000 ľudí, čo je oproti 981 000 ľuďom v roku
2013 mierny pokles. Od roku 2009 získalo občianstvo niektorého
členského štátu EÚ viac ako 5 miliónov ľudí.
V prvej päťke nových občanov EÚ boli: občania Maroka (92 700
osôb, z toho 88 % získalo občianstvo v Španielsku, Taliansku alebo vo
Francúzsku), nasledovali občania Albánska (41 000, 96 %, občianstvo
v Grécku, Taliansku), Turecka (37 500, 60 % nemecké občianstvo),
Indie (35 300, takmer 2/3 britské občianstvo) a Ekvádoru (34 800, 94 %
španielske občianstvo).
Dve najväčšie skupiny občanov EÚ, ktorí získali občianstvo iného členského štátu EÚ tvorili Rumuni (24 300)
a Poliaci (16 100).
Na úrovni EÚ bolo 89 % občianstiev udelených občanom z krajín mimo EÚ a 11 % občianstiev získali občania
iných štátov EÚ.
Slovenské občianstvo získalo v roku 2014 234 osôb, prijímateľmi boli: Ukrajinci - 26.5%, Vietnamci - 20.9%
a občania Českej republiky - 15.8%. Z počtu 234 udelených slovenských občianstiev bolo 24% udelených
osobám z iného členského štátu EÚ a 76% občanom pochádzajúcim z mimo EÚ. Česká republika udelila
celkovo 5 059 občianstiev, z toho 9% občanom Slovenska.
Takmer každá štvrtá osoba, ktorá v roku 2014 získala občianstvo EÚ, sa stala občanom Španielska (23 %), po
ňom nasledovalo Taliansko (15 %), Spojené kráľovstvo (14 %), Nemecko a Francúzsko (12 %).
Najviac občianstiev na 1 000 obyvateľov bolo udelených v Luxembursku (5,8 udelených občianstiev), Írsku
(4,6), vo Švédsku (4,5) a v Španielsku (4,4). Priemer EÚ v počte udelených občianstiev na každých 1 000
obyvateľov je 1,8 občianstiev.
V roku 2014 bola najvyššia miera naturalizácie zaregistrovaná vo Švédsku (6,3 udelených občianstiev na
100 cudzincov s pobytom), v Maďarsku (6,2) a v Portugalsku (5,3). Medzi krajiny, ktoré udelili menej ako 1
občianstvo na každých 100 cudzincov s pobytom patria Slovensko (0,4), Lotyšsko a Rakúsko (0,7). Miera
naturalizácie je pomer počtu osôb, ktoré počas roka získali občianstvo krajiny, k počtu cudzincov s pobytom v
danej krajine na začiatku roka.

Tri hodnotiace správy v oblasti migrácie
Európska komisia prijala druhé odporúčanie týkajúce sa
presunov do Grécka na základe dublinského nariadenia.
Odporúčania Komisie nastoľujú jednotlivé kroky, ktoré musí
Grécko podniknúť, aby malo dobre fungujúci azylový systém
a bolo v plnej miere súčasťou európskeho dublinského
systému. Predtým, ako bude možné presuny do Grécka podľa
dublinského nariadenia obnoviť (podľa plánu sa tak má stať do
konca roka), bude v tomto smere potrebné dosiahnuť značný
pokrok.
O tom, či sú už podmienky primerané na to, aby sa obnovili presuny do
Grécka podľa dublinského nariadenia, rozhodnú členské štáty pod kontrolou
vnútroštátnych súdov a európskych súdov.
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Bola prijatá aj druhá hodnotiaca správa týkajúca sa implementácie dohody medzi EU a Tureckom.
Podľa správy implementácia napreduje, je však naďalej krehká. Úspech jej pokračovania závisí najmä
od politického odhodlania všetkých zúčastnených strán. Značný pokles v počte tragických strát životov
na mori a nelegálnych vstupov migrantov na územie EÚ je hmatateľným výsledkom tejto dohody a
ukazuje, že je možné riešiť aj problémy s pašerákmi. Ukazuje sa, že aj členské štáty zintenzívnili svoje
úsilie v oblasti presídľovania. Slovensko v reakcia na výzvu Frontexu vyslalo 10 expertov v oblasti
readmisie a 10 sprevádzajúcich úradníkov.
Ďalšia správa hodnotí fungovanie núdzového systému premiestňovania a presídľovania za uplynulý
mesiac. Napriek pozitívnemu smerovaniu je však potrebné snahy zintenzívniť a napredovať rýchlejšie,
aby sa zabránilo návratu migrantov k ilegálnym trasám.
Presídľovanie (resettlement) – od 4. apríla 2016 bolo presídlených 511 Sýrčanov z Turecka do EÚ. V
období poslednej správy boli prijímajúcimi krajinami Fínsko, Nemecko, Litva , Holandsko a Švédsko,
teraz pribudli Taliansko, Luxembursko a Portugalsko. Z informácií od členských štátov vyplýva, že do
10. júla bolo na základe systému presídľovania z júla 2015 presídlených 7 272 osôb, najmä z Turecka,
Libanonu a Jordánska do 19 členských krajín.
Premiestnenie (relocation) – z Grécka bolo do 14. júna premiestnených 1,503 osôb a z Talianska
ich bolo 777. V tejto oblasti tiež nastal pokrok, ale tieto čísla sú stále nedostačujúce, EK navrhuje
mesačne 6000 ľudí.

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2017

Aktuálny návrh rozpočtu vo výške 134,9 miliardy EUR sa zameriava na nasledujúce priority: rast,
zamestnanosť a rozhodnú reakciu na utečeneckú krízu.
Navrhovaný rozpočet sa riadi prísnymi obmedzeniami, ktoré Európsky parlament a členské štáty
stanovili vo viacročnom finančnom rámci. Preto Komisia prichádza s flexibilným a cieleným prístupom:
poskytuje prostriedky potrebné na dosiahnutie pokroku v prioritných oblastiach a zároveň obmedzuje
výdavky na menej naliehavé činnosti.
Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie.

Ako ochrániť deti pri cezhraničných rodinných
sporoch

Európska komisia navrhuje aktualizované pravidlá v oblasti
ochrany detí pri cezhraničných rodinných sporoch. Vychádzajú
z posúdenia existujúcich pravidiel a ich cieľom je odstrániť
zistené nedostatky čo sa týka rodičovských práv a povinností
pri starostlivosti o dieťa, styku s dieťaťom a s únosov detí.
Vďaka novým pravidlám by sa mali urýchliť súdne a správne
konania, ale najmä sa zaistí, aby sa vždy zohľadnil záujem
dieťaťa.
Hlavné body:
• Účinnejšie postupy na riešenie cezhraničných prípadov
únosu detí rodičmi
• Záruka, že dieťa bude vypočuté
• Rýchly výkon rozhodnutí v iných členských štátoch
• Zlepšenie spolupráce medzi orgánmi členských štátov
V prípade, že sa rodiny dostanú do sporu, alebo že dôjde k rozchodu medzinárodných párov, zohráva
kľúčovú úlohu cezhraničná justičná spolupráca, na základe ktorej sa deťom musí poskytnúť bezpečné
právne prostredie, v ktorom budú udržiavať vzťahy s oboma rodičmi (a poručníkmi) žijúcimi často v
rôznych európskych krajinách.
Tieto nové pravidlá pomôžu rodinám a deťom. Napríklad v prípade konania o návrate dieťaťa budú
mať rodičia k dispozícii jasnejšie pravidlá a budú vyzvaní k tomu, aby sa zapojili do mediácie, ktorá im
ušetrí náklady spojené s riešením cezhraničných sporov.
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GRANTY SR A eú
Verejnoprospešný program SPPoločne
Deadline: 13.07.2016
Max. výška grantu: 6000 eur
Nadácia SPP vyhlasuje už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený
na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
V tomto ročníku bude podporených celkovo 30 projektov v rámci celého Slovenska (Západ, Stred a
Východ) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov – 5 projektov v kategórii SPPoločne pre
ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov. Mimoriadne zaujímavé
projekty navyše získajú bonusové ceny. O víťazných projektoch, ktoré získajú finančný príspevok na
svoju realizáciu, rozhodne verejnosť on-line hlasovaním. Projekt je potrebné prihlásiť prostredníctvom
online formuláru. Ďalšie informácie: http://www.sppolocne.sk/sk/ako-prihlasit-projekt/ .

Grantový program Malokarpatskej komunitnej nadácie
Deadline: 02.10.2016
Max. výška grantu: 200 eur
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia vyhlasuje tento rok 3. kolo svojho grantového programu.
Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady. Spája širokú komunitu,
podporuje partnerstvá rôznych subjektov a aktivizuje lokálne darcovstvo.
Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najširší počet obyvateľov, musí
byť neziskový a musí byť financovaný viaczdrojovo. Žiadosť je nutné vyplniť prostredníctvom
online formuláru. Podrobné pravidlá pre udelenie grantu: http://www.revia.sk/media/1211/kriteriaposkytovania-financnych-prostriedkov.pdf

5. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia
Deadline: 07.07.2016
Max. výška grantu: 15000 eur
Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k
potláčaniu rôznych foriem sociálnej exlúzie, konrétne postredníctvom podpory zamestnanosti a
podpory solidarity. Nadácia podporuje projekty, ktoré majú dlhodobý charakter, jednorázové projekty
nefinancuje. Cieľovými skupinami projektov v rámci výzvy sú osoby v hmotnej núdzi a osoby vylúčené
zo spoločnosti a z trhu práce.
Uprednostnené budú projekty:
• malých organizácií
• prinášajúce nové postupy
• poskytujúce poradenstvo znevýhodneným v procese sociálnej inklúzie
• zamestnávajúce dlhodobo nezamestnaných
• podporujúce vymieňanie skúseností a rozširovanie informácií
Projekt môžeš prihlásiť prostredníctvom elektronického formuláru, podrobné info k výzve sú na: http://
www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/piata-grantova-vyzva-2016.html .
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