ZÁZNAM Z 12. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 28.04.2016 (štvrtok) o 19,00 hod.
Miesto: Kazetový salónik MZVaEZ SR
Agenda:
1. Aktivizácia rezortov
2. Príprava programu SK PRES
3. Pripravované stretnutia politických predstaviteľov SR s predstaviteľmi inštitúcií
EÚ
Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR
 MKR diskutovala o finálnej fáze príprav na SK PRES – príprave programu SK PRES,
pripravovaných stretnutiach politických predstaviteľov SR s predstaviteľmi inštitúcií
EÚ a plánované neformálne zasadnutia Rady EÚ počas SK PRES.
 Hlavným bodom diskusie bola príprava programu SK PRES, ktorý má byť konkrétny,
ambiciózny a zrozumiteľný pre občana. Program SK PRES bude prerokovaný na
rokovaní vlády SR koncom júna. Medzirezortné pripomienkové konanie začne v prvej
polovici júna 2016.
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Záznam z 12. 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. Aktivizácia rezortov


Predseda MKR zdôraznil, že Rada EÚ je špecifické prostredie, ktorého znalosť je pre
predsedajúcich veľkou výhodou, a je preto nevyhnutné do začiatku SK PRES využiť
každú príležitosť na zoznámenie sa s týmto prostredím. Príležitosti na stretnutia
s partnermi z Európskej komisie (ďalej EK), so zástupcami Európskeho parlamentu
(ďalej EP), ale aj s partnermi z členských štátov (ďalej ČŠ) treba nielen využívať, ale aj
iniciatívne vytvárať, keďže budú pre výkon SK PRES veľkou výhodou.
2. Príprava programu SK PRES



Hlavnou témou zasadnutia 12. MKR bola príprava programu SK PRES. MZVaEZ SR
pracuje na príprave programu SK PRES. Ambíciou je zostaviť program, ktorý bude
zrozumiteľný, stručný a jasne zacielený na aktuálne priority s pridanou hodnotou
pre občana.



Pri všetkých témach, ktorým sa počas SK PRES budeme venovať, sa sústredíme na
nasledovné prierezové princípy:
 Dosahovanie konkrétnych výsledkov. Predsedníctvo sa pragmaticky zameria na
oblasti, v ktorých dokáže priniesť hmatateľné výsledky.
 Prekonávanie fragmentácie. Predsedníctvo sa bude usilovať o dosiahnutie takých
výsledkov, ktoré prispejú k lepšiemu prepojeniu členských štátov na jednotnom
trhu.
 Zameranie na občana. Schopnosť prinášať konkrétne výsledky a prekonávať
fragmentáciu je kľúčom ako prepojiť úniu s občanmi.



Nosná časť programu SK PRES bude pozostávať z nasledovných tematických okruhov finančno-ekonomická agenda, rozvoj jednotného trhu, a európske riešenia spoločných
medzinárodných výziev, s osobitným dôrazom na migračnú a azylovú politiku. V rámci
každého z okruhov budú identifikované prioritné témy, ktoré budú zasadené do
aktuálneho kontextu EÚ a predstavené z pohľadu uvedených troch princípov.



Predseda MKR zdôraznil, že program SK PRES musí byť spoločným programom
rezortov a MZVaEZ SR. MZVaEZ SR je koordinátorom prípravy SK PRES, ale pre jeho
úspešný priebeh musia byť vlastníkmi agendy jednotlivé ministerstvá. Vzájomná
komunikácia a koordinácia medzi MZVaEZ SR a jednotlivými rezortmi je preto
kľúčová.



V tomto kontexte vyzval predseda MKR partnerov z rezortov, aby venovali príprave
programu náležitú pozornosť. Program SK PRES má byť politickým dokumentom, vstupy
rezortov do programu nesmú ostať na technickej úrovni. Je potrebné sa sústrediť na to čo
môže SR priniesť EÚ. Spoločnou úlohou členov MKR je aj aktívna komunikácia smerom
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na verejnosť s cieľom priblížiť význam SK PRES a ukázať, že spoločné európske projekty
majú praktický dosah na zlepšenie kvality života občanov.


Následne prebehla podrobná diskusia o možných prioritách SK PRES v jednotlivých
formáciách Rady EÚ.
3. Pripravované stretnutia politických predstaviteľov SR s predstaviteľmi inštitúcií
EÚ



Stretnutia politických predstaviteľov predsedníckej krajiny v Rade EÚ s predstaviteľmi
inštitúcií EÚ sú štandardnou súčasťou finišovania príprav každého predsedníctva.



4. mája sa rokovania vlády SR zúčastní generálny tajomník Rady Jeppe TranholmMikkelsen. Cieľom je priblížiť členom vlády ich úlohu počas predsedníctva Rady SR,
konkrétne povinnosti, očakávania ostatných partnerov ako ak aj všeobecný politický
kontext EÚ, v ktorom sa predsedníctvo SR bude odohrávať.



Ďalšou dôležitou návštevou bude návšteva generálneho tajomníka EK A. Italianera
a riaditeľa kabinetu predsedu EK M. Selmayera, ktorá sa uskutoční 13. mája.
Stretnutia s politickými predstaviteľmi SR ku kľúčovým agendám budú dôležité pre
správne plánovanie priorít a procesov počas SK PRES.



26.- 27.5. 2016 sa uskutoční návšteva predsedu EP M. Schulza. Návšteva predstavuje
politicky najdôležitejšiu aktivitu nadchádzajúceho predsedníctva voči EP.



1. 6. 2016 sa uskutoční návšteva členov vlády SR v Bruseli, ktorej obsahom
bude stretnutie s kolégiom komisárov. Cieľom tejto návštevy je prerokovať legislatívne
plánovanie a nastoliť ambície SK PRES v kľúčových oblastiach.
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