ZÁZNAM Z 10. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 30.11.2015 (pondelok) o 10,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR
1.

Program 18-mesačného predsedníctva v Rade EÚ

2.

Príprava materiálu Východiská programu SK PRES

3.

Kalendár SK PRES

4.

Rôzne

5.



Zastupovanie v rámci Tria v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ
medzi krajinami Tria (informácia od rezortov o aktuálnom stave rokovaní s
partnermi)



Kontaktná osoba pre špecifické otázky agendy SK PRES v kabinetoch
ministrov



Návštevy delegácií výborov EP na Slovensku za účelom stretnutí s členmi
vlády SR



Aktivizácia ministrov v EP a ďalších inštitúciách EÚ



Aktivizácia rezortov v komunikácii o prioritách SK PRES

Závery
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Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR


MKR prerokovala program 18-mesačného predsedníctva v Rade EÚ



MKR prerokovala oficiálny kalendár SK PRES



Zaslanie vstupov do materiálu Východiská programu SK PRES
Termín: 4. december 2015



Určenie kontaktnej osoby v kabinetoch ministrov pre špecifické otázky agendy SK
PRES v nadväznosti na list splnomocnenca vlády SR pre SK PRES I. Korčoka
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Záznam z 10. zasadnutia MKR
Rokovanie viedol predseda MKR, štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR
pre predsedníctvo SR v Rade EÚ p. Ivan Korčok (ďalej „predseda MKR“).
1.

Program 18-mesačného predsedníctva v Rade EÚ
 MKR prerokovala program 18-mesačného predsedníctva v Rade EÚ (ďalej „spoločný
program“). Predseda MKR poďakoval rezortom za spoluprácu pri príprave spoločného
programu. Prípravy spoločného programu a negociácie s partnermi Tria sa v novembri
ukončili, konečnú verziu textu programu hodnotíme pozitívne.
 V spoločnom programe je viacero dôležitých tém, ktoré SK podporovalo. Inter alia
ide o prehlbovanie Hospodárskej menovej únie, budovanie jednotného digitálneho
trhu, stabilizáciu najbližšieho susedstva EÚ ako aj prijateľný jazyk v rámci témy
migrácie.
 Oficiálna verzia spoločného programu bude formálne odobrená Radou pre všeobecné
záležitosti (GAC) 15.12.2015. Predseda MKR zdôraznil, že spoločný program je
dokumentom Rady EÚ, nie 3 krajín Tria.
 Po schválení spoločného programu Radou GAC predloží MZVaEZ informáciu vláde
SR. Následne bude spoločný program prezentovaný na stretnutí predsedov vlád Tria
v Haagu (16.12.2015).
 Predseda MKR záverom opätovne poďakoval rezortom za spoluprácu a SZ Brusel za
úspešné rokovania s partnermi.

Diskusia
MF SR poďakovalo MZVaEZ SR za spoluprácu a ocenilo dosiahnuté výsledky v spoločnom
programe Tria.
2.

Príprava dokumentu Východiská programu SK PRES
 Po prípravách spoločného programu nastupuje fáza príprav programu SK PRES. SZ
Brusel od leta pripravoval plánovacie dokumenty tzv. fiche, ktoré sumarizujú, čo
môžeme očakávať v jednotlivých formáciách Rady počas SK PRES.
 Momentálne začíname prípravu materiálu Východiská programu SK PRES, ktorý
bude schvaľovaný vládou SR vo februári 2016. Na rozdiel od plánovacích
dokumentov - fichov pôjde o verejný a politický dokument, ktorý bude našim hlavným
komunikačným nástrojom pred schválením samotného programu SK PRES.
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 Účelom je naštartovať proces obsahovej prípravy SK PRES aj v domácom prostredí
a vytvoriť politické vlastníctvo súčasnej vlády vzhľadom k voľbám v marci 2016.
 Dokument Východiská programu SK PRES bude pozostávať z troch častí: všeobecnej,
politickej a sektorovej. Sektorová časť bude v prevažnej miere v gescii rezortov
a bude sumárom legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív v pôsobnosti rezortov.
Všeobecná časť bude stručne sumarizovať účel a funkciu predsedníctva v Rade EÚ.
Politická časť bude stručná a strategicky zameraná na prioritné oblasti. Garantom
politickej a všeobecnej časti bude MZVaEZ SR.
 Rezortom bola 23.11.2015 zasielaná inštrukcia k príprave vstupov do dokumentu.
Termín na zaslanie vstupov je 4.12.2015.
3.

Informácia o oficiálnom kalendári SK PRES
 MKR prerokovala oficiálny kalendár SK PRES. Predseda MKR informoval, že podľa
rokovacieho poriadku Rady EÚ predsednícka krajina zverejňuje 7 mesiacov pred
začiatkom predsedníctva oficiálny kalendár. Slovenská republika ho zverejní v druhej
polovici decembra 2015. Do tohto termínu je potrebné pracovať s kalendárom ako
s interným dokumentom.
 Kalendár je zostavený ako jeden integrálny celok, ktorý musí byť v súlade
s politickými prioritami SK PRES, ako aj politickým cyklom inštitúcií EÚ. Zahŕňa
formálne zasadnutia Rady EÚ v Bruseli a Luxemburgu, neformálne zasadnutia
ministrov na Slovensku, zasadnutia COREPER a PSC, návštevy vysokých
predstaviteľov EÚ v predsedníckej krajine a plenárne zasadnutia Európskeho
parlamentu.
 Oficiálny kalendár bol predložený na informáciu jednotlivým ministerstvám. Predseda
MKR zdôraznil potrebu zafixovať termíny predsedníckych podujatí v kalendároch
ministrov.
 Predseda MKR informoval, že oficiálny kalendár SK PRES bude distribuovaný
partnerom v EÚ v druhej polovici decembra (zaslaním na Generálny sekretariát Rady
EÚ). Je dôležité zachovať si exkluzivitu ako nadchádzajúce predsedníctvo a kalendár
SK PRES nezasielať jednotlivo partnerom predtým.
 V decembri t.r. bude na rokovanie vlády predložený materiál stanovujúci zoznam
a počet neformálnych ministerských zasadnutí na najvyššej úrovni, ktoré budú v rámci
SK PRES 2016 organizované na Slovensku, prípadne v tretích krajinách.
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4.

Rôzne
4.1.
Zastupovanie v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ medzi
krajinami Tria
 Predseda MKR zdôraznil, že rozhodnutia týkajúce sa zastupovania v pracovných
skupinách a výboroch Rady EÚ (ďalej ako „PS“) nie sú technickou, príp.
administratívnou záležitosťou. Je potrebné ich vnímať politicky aj v kontexte možnej
odozvy zo strany médií a iných aktérov. Rozhodnutie o zastupovaní by malo byť preto
realizované z politickej úrovne. Vyzval dotknuté rezorty (MŽP, MPaRV, MH,
MDVaRR, MO), aby informovali o stave zabezpečenia vzájomného zastupovania v
PS.
 ŠTAT MŽP SR J. Ilavský informoval, že počas SK PRES rezort využije zastupovanie
zo strany Holandska v rámci PS pre medzinárodné otázky životného prostredia.
Podrobnosti zastupovania v predmetnej PS boli prerokované a dohodnuté na úrovni
GR. Zo strany MŽP SR bola vypracovaná špecifikácia, ktorá obsahuje aj finančné
náklady vyplývajúce zo zastupovania v PS. Špecifikácia bola zaslaná NL partnerom.
 ŠTAT MPaRV SR M. Lacko-Bartošová potvrdila, že rezort pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR schválil na politickej úrovni zastupovanie vo vybraných PS a ich
konfiguráciách medzi krajinami Tria. V prípade agendy spadajúcej do pôsobnosti
MPaRV SR pôjde o zastupovanie zo strany NL aj MT. Zároveň MPaRV SR pristúpilo
pozitívne k žiadosti MT a počas MT PRES bude predsedať vybraným PS. ŠTAT
MPaRV SR informovala aj o finančnej refundácii (NL nebude požadovať preplatenie
vzniknutých finančných nákladov). V prípade MT sa v súčasnosti na expertnej
a administratívnej úrovni vyčíslujú náklady súvisiace so zastupovaním v PS.
 MH SR (GR sekcie zahraničnoobchodnej politiky a EÚ záležitostí I. Lančarič dal
slovo A. Žákovej, R-odboru medzinárodných vzťahov v energetike) informovalo
o dohode týkajúcej sa zastupovania počas MT PRES v jadrových otázkach a externých
rokovaní v rámci ENSREG a IAEA. Obsahová náplň zastupovania sa pripravuje na
expertnej úrovni. MH SR vypracovalo požadované špecifikácie zastupovania, ktoré
budú tvoriť prílohu samotnej bilaterálnej dohody medzi SR a MT.
 ŠTAT MO SR M. Koterec uviedol, že existuje dohoda s MT o zastupovaní
v EUMCWG Headline Goal Task Force počas MT PRES na 3 mesiace. Ďalšie 3
mesiace (apríl – jún) by malo zastupovanie v PS zastrešiť UK.
 MDVaRR SR (Ľ. Vodzinská, GR sekcie záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov)
informovalo, že počas SK PRES by mala MT predsedať externým rokovaniam IMO.
Pracovné skupiny týkajúce sa námornej dopravy budú prebiehať v réžii MDVaRR SR.
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 Po výmene informácií o stave rokovaní v zabezpečení zastupovania v PS a výboroch
Rady EÚ medzi krajinami Tria na úrovni dotknutých rezortov predseda MKR
zhodnotil prvú fázu procesu zabezpečenia zastupovania v PS ako uzavretú, pričom
nasledovať bude sfinalizovanie zastupovania vo forme výmeny listov na bilaterálnej
úrovni medzi ministrami zahraničných vecí.
4.2. Kontaktná osoba pre špecifické otázky agendy SK PRES v kabinetoch
ministrov
 Predseda MKR avizoval, že v najbližšom čase bude MZVaEZ SR posielať listy na
rezortných ministrov s požiadavkou o oznámenie mena člena ich kabinetu, ktorý bude
kontaktnou osobou pre špecifické otázky agendy SK PRES. S blížiacim sa
predsedníctvom budú totiž priamo kabinety ministrov kontaktované zo strany inštitúcií
EÚ s cieľom získať rôznorodé prísľuby k účasti na podujatiach, ale aj k obsahovým
otázkam agendy zasadnutí Rady, resp. konkrétnym legislatívnym / nelegislatívnym
návrhom. V týchto otázkach je potrebná koordinácia so SZ Brusel a rovnaký prístup
všetkých rezortov.
 Kontaktné osoby majú byť hlavným komunikačným kanálom medzi ministerstvom
a SZ Brusel. Komunikácia a koordinácia so SZ Brusel je potrebná hlavne v
nasledujúcich oblastiach:


účasť ministra / štátnych tajomníkov na zasadnutiach Rady a organizácia
stretnutí ministra / štátnych tajomníkov s predstaviteľmi Európskeho
parlamentu a ďalších inštitúcií EÚ.



koordinácia aktivít vo vzťahu k požiadavkám predstaviteľov inštitúcií EÚ
týkajúcich sa ich účasti na neformálnych Radách, resp. účasti
ministra / štátnych tajomníkov na podujatiach inštitúcií pred a počas SK PRES.



koordinácia prípravy účasti ministrov vo výboroch Európskeho parlamentu
v súvislosti s prezentáciou priorít na začiatku SK PRES. Tu je vhodné
dohodnúť obojstranne akceptovateľný termín prezentácií programu SK PRES
zo strany (všetkých) ministrov (tzv. „híringy“) do konca roka prostredníctvom
expertov SZ v komunikácii s kabinetmi ministrov a predstaviteľmi EP.

Predseda MKR zdôraznil dôležitosť učenia kontaktnej osoby v kabinetoch ministrov
z praktického hľadiska vyzval na istú obozretnosť v kontaktoch s predstaviteľmi
inštitúcií EÚ.
4.3. Návštevy delegácii výborov EP na Slovensku za účelom stretnutí s členmi
vlády SR
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 Predseda MKR pripomenul, že niekoľko mesiacov pred začiatkom SK PRES a takisto
aj počas neho sa na Slovensku uskutočnia návštevy delegácií výborov Európskeho
parlamentu.
 Hlavným cieľom týchto návštev, ktoré sú bežnou praxou všetkých predsedníctiev, sú
stretnutia s predstaviteľmi politického vedenia príslušných ministerstiev. Zvyčajne sa
stretávajú aj s predstaviteľmi národného parlamentu (na úrovni predsedov výborov),
prípadne s predstaviteľmi centrálnej banky, obchodných a podnikateľských združení a
občianskej spoločnosti (podľa zamerania výboru).
 Návštevu v predsedníckej krajine však neabsolvujú automaticky všetky výbory EP.
Záujem o realizáciu návštevy zvyčajne prejaví približne päť až šesť najdôležitejších
výborov (najmä podľa agendy PRES). Zatiaľ evidujeme záujem výborov: IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (február), ECON – Výbor pre
hospodárske a menové veci (máj), EMPL – Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
(máj). Okrem toho bol avizovaný (na úrovni predsedov výborov) záujem ENVI –
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a REGI – Výbor
pre regionálny rozvoj (oba zatiaľ bez dátumu). “Stálicou” v zoznamoch návštevníkov
počas ostatných predsedníctiev je AFCO – Výbor pre ústavné veci.
 Predsa MKR rezortom odporučil, aby sa rezorty pri priamom oslovení kabinetov
ministrov, do schválenia finálneho zoznamu návštev výborov EP na úrovni
Konferencie predsedov, zdržali prísľubov, resp. zamietnutí a pred prijatím rozhodnutia
kontaktovali SZ Brusel.
4.4.

Aktivizácia ministrov v EP a ďalších inštitúcii EÚ

 Predseda MKR zdôraznil, že jednou z kľúčových úloh SK PRES bude zastupovanie
Rady EÚ navonok, ako aj v komunikácii s Európskym parlamentom a ďalšími
inštitúciami EÚ. Účasť ministrov, resp. štátnych tajomníkov je stále veľmi nízka.
 Aktuálnu fázu prípravy SK PRES, kedy dochádza k formulovaniu priorít
a nastavovaniu ambícií v jednotlivých oblastiach, je potrebné aj zo strany politického
vedenia rezortov využiť na posilnenie vzťahov s inštitúciami EÚ.
 S partnermi z Európskej komisie a Európskeho parlamentu je práve teraz dôležité
hovoriť o ich politických zámeroch na ďalšie obdobie a postojoch ku kľúčovým
návrhom, ktoré sa ocitnú na našom stole počas SK PRES.
 Predseda MKR zdôraznil, že je nevyhnutné investovať politickú energiu do kontaktov
s inštitúciami EÚ.
Diskusia
MH SR informovalo o príprave interného manuálu na prípravu a výkon SK PRES, ktorý dá
v prípade záujmu rezortom k dispozícií.
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4.5.

Aktivizácia rezortov v komunikácii o prioritách SK PRES

 Na záver stretnutia poukázal predseda MKR na zvýšený záujem médií, neziskových
organizácii a verejnosti o priority SK PRES a jednotlivé sektorové témy.
 Zdôraznil, že predsedníctvo v Rade EÚ je hlavne o sektorových témach. V prezentácii
sektorových tém by preto mali vystupovať najmä rezorty, ktoré sú odborným
garantom v príslušných oblastiach.
 Predseda MKR vyzval partnerov k výraznejšej komunikácii o konkrétnych témach
a prioritách. Je otvorený aj spoločným komunikačným aktivitám.

8

