ZÁZNAM ZO 7. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 10.3.2015 (utorok) o 10,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR
Program zasadnutia:
A-body
(Body na formálne schválenie, ku ktorým sa diskusia nepredpokladá.)
Žiadne.
B-body
(Body, ku ktorým sa očakáva diskusia.)
1.

Vystúpenie bývalého námestníka ministra zahraničných vecí Grécka p. Dimitriosa
Kourkoulasa na tému „Role of the Presidency: Political Dimension and Interaction
with the EU Institutions“
- Diskusia s hosťom

2.

Príprava programu a priorít predsedníckeho tria a SK PRES vrátane úlohy Stáleho
zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli
- Informácia ŠTAT P. Javorčíka a následná diskusia

3.

Rokovanie predsedníckeho tria na Malte v dňoch 3 – 4. 3. 2015
- Informácia ŠTAT P. Javorčíka a následná diskusia

4.

Logisticko-organizačná príprava SK PRES
a) Počet podujatí
b) Rozdelenie zodpovednosti pri príprave
- Informácia ŠTAT P. Javorčíka a následná diskusia

5.

Vzdelávacie aktivity SK PRES
- Informácia ŠTAT P. Javorčíka a následná diskusia rezortov
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Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR
•

Zintenzívniť budovanie kontaktov rezortov na úrovni ministrov/štátnych tajomníkov
s predstaviteľmi inštitúcií EÚ (Európskym parlamentom, Európskou komisiou
a Generálnym sekretariátom Rady EÚ) s pomocou a zapojením expertov rezortov na SZ
Brusel.
Termín: priebežne

•

V nadväznosti na zaslanie návrhu programu Tria z Generálneho sekretariátu Rady
koncom apríla pripraviť vstupy ÚOŠS SR.
Termín: bude spresnený v závislosti od dodania prvého návrhu programu Tria

•

Zaslanie finálneho spresnenia zo strany rezortov ohľadne vzájomného zastupovania
v pracovných skupinách a výboroch Rady, ktoré sa týkajú Slovenska.
Termín: 31. marca 2015

•

Zaslanie komentárov k distribuovaným tabuľkám s podujatiami jednotlivých ÚOŠS SR
plánovanými počas SK PRES.
Termín: v priebehu marca 2015
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Záznam zo 7. zasadnutia MKR:
A - body
Žiadne.
B - body
Rokovanie viedol predseda MKR, štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík. Zasadnutia sa
na pozvanie predsedu MKR zúčastnil Dimitrios Kourkoulas, bývalý námestník gréckeho
ministra zahraničných vecí v čase gréckeho predsedníctva v Rade EÚ počas prvého polroka
2014.
1.

Vystúpenie bývalého námestníka ministra zahraničných vecí Grécka p. Dimitriosa
Kourkoulasa na tému „Role of the Presidency: Political Dimension and Interaction
with the EU Institutions“

D. Kourkoulas vo svojom vystúpení zdôraznil vo vzťahu k predsedajúcej krajine niekoľko
kľúčových atribútov:
1) predsedajúca krajina by mala vystupovať v roli medziinštitucionálneho mediátora;
2) pri stanovovaní a presadzovaní priorít by predsedajúca krajina mala mať na zreteli, aby
boli prezentované ako „spoločné riešenia na spoločné problémy“;
3) predsednícka krajina by si mala stanoviť max. 3 – 4 dôležité komunikačné posolstvá,
odrážajúce hlavné ambície PRES, ktoré budú prezentované na najvyššej politickej úrovni
vo všetkých inštitúciách EÚ;
4) pri plánovaní neformálnych podujatí PRES je potrebné byť realistický a mať na zreteli
finančnú náročnosť a vysokú záťaž na administratívu (GR PRES 2014 organizovalo 17
neformálnych rád a 150 podujatí na nižšej úrovni);
5) každé ministerstvo by malo budovať kontakty s Európskym parlamentom (EP), Európskou
komisiou (COM) a Generálnym sekretariátom Rady EÚ (GSC) na politickej úrovni ešte
pred výkonom PRES, keďže dobré kontakty s inštitúciami sú nevyhnutným predpokladom
hladkého priebehu PRES;
6) každý minister by mal byť na Radách v Bruseli sprevádzaný aj hovorcom/tlačovým
tajomníkom, ktorý by mal mať vybudované dobré vzťahy s GSC; GSC poskytuje kľúčovú
podporu PRES;
7) ako užitočné sa ukázalo zorganizovanie cesty bruselských novinárov do Atén ešte pred
samotným GR PRES; takéto PR podujatie slúžilo na odprezentovanie priorít GR PRES
a spôsobu, ako bude predsedníctvo realizované.

3

2.

Príprava programu a priorít predsedníckeho Tria a SK PRES vrátane úlohy
Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli

•

Predseda MKR informoval o príprave programu Tria s dôrazom na obsah a časový
rámec. Pôvodný prístup k tvorbe programu Tria, ktorého výsledkom bol kompilát
vstupov partnerov Tria v rozsahu cez 100 strán, členený podľa jednotlivých formácií Rád,
má byť nahradený novým, strategickejším prístupom. Program Tria by tak mal byť
politicky výpovedný – vychádzajúci z 5 strategických priorít Európskej rady, rozsahom
15-20 strán. Čo sa týka časového rámca – GSC zašle prvý návrh programu Tria do konca
apríla 2015, v priebehu mája budú požiadané rezorty o komentáre a vstupy. V tomto
období bude tiež zvolané zasadnutie MKR. Príspevky Holandska, Slovenska a Malty
k návrhu programu Tria budú následne prediskutované na stretnutí Tria na úrovni
štátnych tajomníkov MZV koncom mája v Bratislave.
V kontexte prípravy priorít programu Tria zástupca MO SR stručne informoval
o výsledkoch stretnutia Tria na úrovni ministrov obrany vo februári 2015.
Predseda MKR zdôraznil potrebu a význam budovania kontaktov s inštitúciami EÚ –
EP, COM a GSC na politickej úrovni už v tomto období. Počas SK PRES, keď bude
komunikácia a spolupráca s inštitúciami EÚ dôležitou súčasťou výkonu predsedníctva, sa
tieto kontakty zúročia. Predseda MKR zdôraznil úlohu expertov na SZ Bruseli pri
príprave programu stretnutí ministrov/štátnych tajomníkov s predstaviteľmi inštitúcií EÚ.
V súvislosti s národným programom SK PRES, predseda MKR uviedol, že
v porovnaní s programom Tria to bude podrobnejší dokument, členený podľa
jednotlivých formácií Rád.

•
•

•

3.

Rokovanie predsedníckeho Tria na Malte v dňoch 3 – 4. 3. 2015

•

Popri agende prípravy programu Tria (uvedené v bode č. 2) sa partneri z Tria venovali
otázke vzájomného zastupovania v pracovných skupinách (PS) a výboroch Rady. Na
základe informácií od rezortov sa kryštalizuje zastupovanie v PS Rady v prípade
Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva obrany SR a Eximbanky. Malta na
stretnutí Tria nastolila ešte možnosť zastupovania v PS Rady v oblasti jadrových otázok.
Do konca marca Malta zašle finálnu informáciu o svojich požiadavkách na Slovensko.
Predseda MKR vyzval rezorty o zaslanie finálneho upresnenia ohľadne zastupovania
v PS a výboroch Rady, ktoré sa týkajú Slovenska, do 31. marca 2015.

4. Logisticko-organizačná príprava SK PRES
•

Rezortom boli distribuované tabuľky s podujatiami plánovanými počas SK PRES
obsahujúce tiež pridelené finančné balíčky na logisticko-organizačné pokrytie podujatí
kategórie B (podujatia ÚOŠS plánované na Slovensku) a C (podujatia NR SR na
Slovensku). Predseda MKR požiadal rezorty opätovne prehodnotiť počet plánovaných
podujatí organizovaných na Slovensku. V prípade podujatí kategórie A (neformálne
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•

•

•

Rady a ministerské konferencie) je potrebné reálne zvážiť pridanú hodnotu Rady,
od ktorej sa bude odvíjať účasť ministrov na nej. Pripomenul finančnú a organizačnú
náročnosť takéhoto typu podujatia (náklady na jednu neformálnu Radu cca 150 tis. Eur).
Pre porovnanie – Slovensko plánuje zorganizovať 16 neformálnych Rád, Holandsko 13
a Malta by chcela skončiť na počte 12 neformálnych Rád.
Generálna riaditeľka Sekretariátu SK PRES K. Tomková poukázala na podujatia typu
B a rozdelenie zodpovednosti pri ich príprave v závislosti od miesta konania (Župné
nám., Bôrik a Kongresová sála MZVaEZ vs. vlastné/komerčné priestory). MZVaEZ SR
zašle rezortom zoznam „voľných“ termínov v 3 uvedených centrálnych konferenčných
priestoroch s tým, že rezorty ich môžu využiť pre svoje plánované podujatia.
Predstavitelia rezortov upozornili na niektoré špecifické aspekty spojené s organizáciou
podujatí vo svojej kompetencii: MŽP a MPaRV SR pripomenuli špecifikum podujatí
konajúcich sa v 3. krajinách, MPSVaR SR a Úrad priemyselného vlastníctva poukázali
na potrebu posilniť počas SK PRES Stálu Misiu pri OSN v Ženeve; MV SR, MS SR,
MDVaRR a MŽP SR ešte dolaďujú organizačné aspekty podujatí, na ktorých sa podieľa
viac ako jeden rezort.
Predseda MKR vyzval rezorty, aby sa k predloženým tabuľkám vyjadrili čo najskôr
v priebehu marca. Následne budú otázky metodiky čerpania a kontroly využitia
finančných obálok, otázky súvisiace s organizáciou podujatí kategórie B podrobnejšie
prediskutované na medzirezortnej pracovnej skupiny pre logistiku a bezpečnosť,
ktorá sa uskutoční koncom marca.

5. Vzdelávacie aktivity SK PRES
•

Predseda MKR stručne informoval o prebiehajúcich vzdelávacích aktivitách v rámci
Národného programu vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby SK PRES.
Jazykové vzdelávanie bude v marci doplnené vzdelávacími aktivitami v rámci
inštitucionálno-procedurálnej prípravy. Od júna sa počíta so začatím tréningu
komunikačných, prezentačných a negociačných zručností a schopnosti viesť rokovanie
v prostredí EÚ, ktoré je primárne určené pre budúcich predsedov PS Rady. MZVaEZ SR
tiež pripravuje odborné vzdelávacie stáže v Bruseli v dĺžke 2 týždňov, tiež primárne
určené pre budúcich predsedov PS.
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