ZÁZNAM Z 9. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016

Dátum: 29.9.2015 (utorok) o 14,30 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR

1.

Tematické hodnotenie „State of the Union“ a výhľadové témy na rok 2016

2.

Debriefing zo stretnutia Tria na úrovni štátnych tajomníkov ministerstiev
zahraničných vecí (14.9.2015) a informácia k ďalšiemu postupu prípravy 18mesačného programu Rady

3.

Informácia o príprave „fichov“

4.

Aktivizácia politických predstaviteľov rezortov vo vzťahu k inštitúciám EÚ –
Tour de table

5.

Postavenie a úloha SZ Brusel pri príprave a realizácii SK PRES

6.

Informácia SZ Brusel týkajúca sa kontaktov s predstaviteľmi inštitúcií EÚ

7.

Aktivizácia rezortov pri presadzovaní SK priorít

8.

Informácia o príprave materiálu na rokovanie vlády SR „Návrh na organizáciu
neformálnych podujatí na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ
v 2. polroku 2016“

9.

Rôzne

10.

Závery

Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR
•

Zaslanie komentárov, podrobnej argumentačnej bázy a defenzívnych bodov zo strany
rezortov k 1. konsolidovanej verzii 18-mesačného programu Rady
Termín: 7. október 2015

•

V súvislosti s diskusiou o príprave Pracovného programu Rady 2016 na GAC 13.10.
zaslanie hodnotenia Letter of Intent zo strany rezortov
Termín: 9. október 2015

•

Vypracovanie fichov ku všetkým legislatívnym aktom zo strany SZ Brusel v spolupráci
s rezortmi
Termín: polovica novembra 2015

Záznam z 9. zasadnutia MKR
Rokovanie viedol predseda MKR a štátny tajomník MZVaEZ SR Ivan Korčok

1. Tematické hodnotenie „State of the Union“ a výhľadové témy na rok 2016
• Predseda MKR a štátny tajomník MZVaEZ SR I. Korčok vyhodnotil príhovor
predsedu Európskej komisie (EK) J. C. Junckera v pléne Európskeho parlamentu (EP)
9. septembra 2015: predseda EK vo vystúpení potvrdil silný politický charakter EK;
poukázal na aktuálne krízy, ktorým EÚ čelí (migrácia, Grécko), nutnosť sociálnej
a ekonomickej stabilizácie EÚ, globálne výzvy.
• Predseda MKR poukázal na to, že Junckerova „politická“ komisia má silné väzby na
EP a taktiež možno očakávať, že predseda EK bude naplno využívať právo
legislatívnej iniciatívy, aj za cenu konfrontácie s ČK. Tieto faktory musíme citlivo
vnímať pri príprave aj výkone SK PRES.
• Súčasne s prezentáciou State of the Union bol zverejnený Letter of Intent, ktorý tvorí
základ pre Pracovný program EK na rok 2016, a odpočet úloh, ktoré EK dosiahla za
posledný rok – Progress on the European Commission´s 10 priorities. Predseda
MKR zhodnotil, že plány EK sú vo veľkej miere v súzvuku s očakávaniami SR,
resp. Tria.
• Predseda MKR vyzval rezorty k analýze Letter of Intent a prípravu vstupov, ktoré
by mali poskytnúť Európskej komisii usmernenie pre finalizáciu jej pracovného
programu na rok 2016. Termín na zaslanie analýz rezortov je 9. október 2015.

2. Debriefing zo stretnutia Tria na úrovni štátnych tajomníkov ministerstiev
zahraničných vecí (14.9.2015) a informácia k ďalšiemu postupu prípravy 18mesačného programu Rady
• Predseda MKR vyhodnotil stretnutie Tria na úrovni štátnych tajomníkov. Na stretnutí
sme s partnermi potvrdili zhodu na zvolenej metodológií pri tvorbe spoločného
programu Tria. V tomto kontexte sa Trio dohodlo, že krajiny nebudú trvať na
pripomienkach, na ktorých nie je konsenzus. Tieto body budú zahrnuté v národných
predsedníckych programoch.
• Do konca septembra by mal Generálny sekretariát Rady predložiť 1. konsolidovanú
verziu 18-mesačného programu Rady, ktorá inkorporuje národné pripomienky krajín
Tria a odkazy z Letter of Intent. Úlohou MZVaEZ SR bude zaslať národné
komentáre GSC najneskôr 9. októbra 2015.

• Rezorty boli vyzvané k dôslednej analýze návrhu programu a požiadané, aby každá
úprava textu bola doplnená o podrobnú argumentačnú bázu a defenzívne body,
ktoré sa využijú pri ďalších negociáciách. Termín na zaslanie komentárov zo strany
rezortov je 7. október 2015.
• Finálna verzia spoločného programu by mala byť pripravená do začiatku
novembra 2015.
3. Informácia o príprave „fichov“
• SP SR pri EÚ P. Javorčík priblížil systém fichov, ktorý tvorí základ politických
rozhodnutí pri formovaní priorít predsedníctva SR v Rade EÚ.
• Fiche sú jedným zo základných predpokladov pre úspešný výkon SK PRES. Ich
dominantnou úlohou je určenie miery ambícii SK PRES a definovanie národného
záujmu pri jednotlivých aktoch.
• Systém fichov predstavuje bázu pre stanovenie národných priorít slovenského
predsedníctva. Zároveň je komplexným a podrobným prehľadom agendy
v jednotlivých formáciách.
• Každý fiche je živý dokument, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.
• Celkovú databázu fichov bude spravovať SZ Brusel. SP zdôraznil, že centrálnu
koordinačnú úlohu pri práci s fichmi síce nesie Stále zastúpenie SR pri EÚ, kľúčová
úloha politického vlastníctva zostáva na rezortoch.
Diskusia: V rámci diskusie predseda MKR a SP SR pri EÚ opätovne zdôraznili, že
vlastníctvo fichov je u rezortov. MZV a EZ SR vystupuje v tomto procese ako koordinátor,
preto nebude zasahovať do prípravy fichov. MZV a EZ SR pripravuje server, ktorý umožní
všetkým rezortom prístup k aktuálnym verziám fichov v reálnom čase.
4. Aktivizácia politických predstaviteľov rezortov vo vzťahu k inštitúciám EÚ – Tour
de table (bod č. 4 bol spojený s bodom č. 7. - Aktivizácia rezortov pri presadzovaní
SK priorít)
• Predseda MKR poukázal na to, že vzhľadom k zmene inštitucionálneho nastavenia po
Lisabonskej zmluve spolu s Radou EÚ zohrávajú ústrednú úlohu aj Európsky
parlament a Európska komisia. . Vyzval rezorty, aby sa politickým predstaviteľom
organizovali stretnutia vo výboroch Európskeho parlamentu a ďalšími politickými
predstaviteľmi EÚ.
• Ako pozitívny príklad aktivizácie politického predstaviteľa uviedol aktivitu ministra
životného prostredia SR, ktorý sa popri Rade pre životné prostredie zúčastnil
viacerých bilaterálnych rokovaní s partnermi v inštitúciách EÚ - s podpredsedom
Výboru EP pre životné prostredie, so slovenskými poslancami EP, s komisárom pre
zmenu klímy a energetiku a komisárom pre životné prostredie. Ústrednou témou
sprievodných rokovaní na pôde EK a EP bola práve príprava SK PRES.

• Predseda MKR vyzval k avizovanej tour de table, v ktorej všetky rezorty predstavili
svoje doterajšie a plánované aktivity a stretnutia.
• Predseda MKR a SP SR pri EÚ záverom pozitívne vyhodnotili fakt, že každý rezort
absolvoval aspoň jedno Trio stretnutie na úrovni ministrov. Podotkli však, že
v súčasnosti sa dostávame do fázy, kde sa vyčerpáva potenciál Trio stretnutí. Predseda
MKR zdôraznil, že sa treba posunúť ďalej a sústrediť sa na kontakt s Európskou
komisiou a ostatnými inštitúciami EÚ. Poukázal na to, že spolupráca je obojstranne
dôležitá. Preto vyzval k vytrvalému nadväzovaniu osobných kontaktov.
5. Postavenie a úloha SZ Brusel pri príprave a realizácii SK PRES
• SP SR pri EÚ úvodom predstavil súčasné nastavenie SZ Brusel. Počet členov
zastupiteľského úradu bol navýšený, v roku 2016 by na SZ Brusel malo pôsobiť 217
pracovníkov. Zmenila sa štruktúra práce na SZ Brusel, ktorá v súčasnosti kopíruje
štruktúru oddelení v ústredí. Dolaďuje sa vnútorný manažment. SZ Brusel plánuje
prijať 8 secondmentov z Európskych inštitúcii.
• Ďalej SP SR pri EÚ bližšie vysvetlil fungovanie predsedníctva podľa Brussels-based
modelu. Model Brussels-based je typický pre menšie členské štáty. Cieľom je zvýšiť
akcieschopnosť a operatívnosť obmedzených zdrojov krajiny pri výkone
predsedníckych úloh za plnej angažovanosti ústredných orgánov štátnej správy SR.
• SZ Brusel bude mať počas SK PRES väčšiu zodpovednosť, než ktorú má za
normálneho chodu ústredie MZVaEZ. S tým súvisí potrebný širší negociačný
mandát na rokovania a minimalizáciu inštrukcií.
• Neznamená, že SK PRES sa odohráva iba v Bruseli. Odohrávať sa bude aj
v Bratislave, na Slovensku, vo všetkých členských štátoch EÚ.

6. Informácia SZ Brusel týkajúca sa kontaktov s predstaviteľmi inštitúcií EÚ
• Po príchode do Bruselu absolvoval SP SR pri EÚ postupne stretnutia so zástupcami
všetkých inštitúcií EÚ, vrátane predsedov 10 výborov EP.
• Cieľom prvých stretnutí bolo
o informovanie inštitúcií EÚ o stave príprav SK PRES a rámcových prioritách
o získanie spätnej väzby k realizovateľnosti priorít - potvrdenie informácií
ohľadom priorít a plánovania (osobitne z EK).
• Dolaďujú sa aj secondmenty z Európskych inštitúcií na SZ Brusel a v ústredí.

• Záverom SP zdôraznil kľúčovosť komunikácie s Európskym parlamentom, ktorá je zo
strany rezortov naďalej podceňovaná.
8. Informácia o príprave materiálu na rokovanie vlády SR „Návrh na organizáciu
neformálnych podujatí na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v 2.
polroku 2016“
• Predseda MKR uviedol, že jednou z našich úloh ako budúcej predsedníckej krajiny je
príprava kalendára podujatí SK PRES. Ide o priebežný proces, ktorý vyvrcholí 7
mesiacov pred začiatkom nášho predsedníctva, t.j. v decembri 2015 – predložením
oficiálneho kalendára SK PRES Generálnemu sekretariátu Rady EÚ.
• V súčasnosti sa na základe podkladov rezortov finalizuje kalendár neformálnych
podujatí SK PRES na vysokej úrovni. Momentálne je v ňom zaradených 15
neformálnych zasadnutí ministrov v SR, 5 ministerských konferencií, návšteva kolégia
EK a Konferencie predsedov EP v SR, ako aj dve ministerské zasadnutia mimo SR.
• Predseda MKR avizoval predloženie materiálu na rokovanie vlády SR v októbri
2015, s cieľom stanoviť zoznam a maximálny počet neformálnych podujatí na vysokej
úrovni, ktoré budú zaradené do oficiálneho kalendára. Materiál bude v októbri t.r.
predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.
• Predseda MKR ďalej zdôraznil význam a pridanú hodnotu neformálnych podujatí, ale
aj potrebu racionality pri ich plánovaní s ohľadom na priority SK PRES.

