ZÁZNAM Z 11. ZASADNUTIA
MEDZIREZORTNEJ KOORDINAČNEJ RADY PRE PRÍPRAVU PREDSEDNÍCTVA
SR V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE V ROKU 2016
Dátum: 09.02.2016 (utorok) o 14,00 hod.
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR
1. Východiská programu SK PRES 2016 a informácia o obsahovej príprave
programu SK PRES
Závery vyplývajúce zo zasadnutia MKR


MKR prerokovala materiál Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky
v Rade Európskej únie, ktorý bude predložený vláde SR 24.2.2016

Záznam z 11. 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. Východiská programu SK PRES 2016 a informácia o obsahovej príprave
programu SK PRES
 Predseda MKR poďakoval za aktívnu spoluprácu rezortov a OÚOŠS pri príprave
materiálu Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade
Európskej únie (ďalej „Východiská“).
 Materiál je predposledný krok pred vypracovaním konkrétnych priorít predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (ďalej „SK PRES“). Samotné priority SK
PRES bude formovať nová vláda SR vychádzajúc z usmernenia, ktoré Východiská
prinášajú a ktoré bude schvaľovať súčasná vláda SR 24. februára 2016.
 Vstupy rezortov boli zapracované v rozsiahlej tretej kapitole Sektorálne východiská.
Pripomienky rezortov k materiálu počas neformálneho medzirezortného
pripomienkového konania boli tiež zapracované. V súčasnosti je materiál v bežnom
medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom k pravidelnej komunikácii
a rozsiahlej spolupráci s rezortmi a OÚOŠS sa výrazné rozpory nepredpokladajú.
 Pri príležitosti prerokovania Východísk programu SK PRES vo vláde SR, sa plánuje
tzv. týždeň SK PRES. V pondelok 22.2. sa predstaví logo SK PRES verejnosti
slávnostným programom v priestoroch historickej budovy SND. V ten istý deň budú
Východiská prerokované v Rade solidarity a v stredu 24.2. budú predmetom rokovania
vlády SR. Aktivity tiež predstavujú uzavretie niekoľkoročnej aktivity a súčasnej vlády
SR v rámci príprav SR na výkon predsedníctva.
 MZVaEZ ako koordinátor prípravy SK PRES 2016 začne bezprostredne po schválení
Východísk pracovať na príprave samotného programu SK PRES. Časový
harmonogram prípravy programu sa pripravuje. Tak, ako v prípade východísk,
aj pri príprave programu SK PRES budú rezorty priebežne informované o forme
pripravovaného dokumentu a očakávaných vstupoch.
 Predseda MKR sa zastavil pri otázke modelu Brussels-based Presidency. Pre úspešný
priebeh SK PRES je dôležité správne a jasné nastavenie procesov a kompetencií
medzi Bratislavou a Bruselom v prípade nami zvoleného modelu Brussels-based
Presidency. MZVaEZ SR ako aj SZ SR pri EÚ pripravujú manuály procesov počas SK
PRES, ktoré budú veľmi praktickými dokumentmi. Zaoberajú sa aj otázkou existencie
inštrukcií počas SK PRES a s tým súvisiacim monitorovaním národných pozícií počas
SK PRES. V praxi to znamená, že klasické inštrukcie prestane SZ SR dostávať
a zodpovednosť za rozhodnutia a riadenie sa presúva na stáleho predstaviteľa SR pri
EÚ a jeho zástupcu. Čo však neznamená, že počas SK PRES stratíme z dohľadu
národné záujmy. O príprave manuálov bude MZVaEZ SR priebežne informovať.


Predseda MKR poukázal na dôležitosť neformálnych zasadnutí Rád počas SK PRES
a zdôraznil potrebu včasného plánovania obsahového zamerania Rád. Predmetom

neformálnej diskusie ministrov nemusí byť len téma, ktorá bude následne prerokovaná
na formálnom zasadnutí. Na neformálnych zasadnutiach je možné diskutovať
aj o témach s otvorenými otázkami, pri ktorých zatiaľ nie je vo výhľade všeobecný
konsenzus všetkých členských štátov. Rovnako je vhodné pripraviť non-papere
a distribuovať dotazníky.


Predseda MKR upozornil aj na možnosť prizývať na neformálne zasadnutia
kandidátske krajiny, pokiaľ to téma a charakter zasadnutia umožňujú a pokiaľ účasť
kandidátskych krajín môže byť pre diskusiu ministrov prospešná. Zdôraznil, že ide
o bežnú prax. Rozširovanie EÚ je prioritou SR, v tomto smere existujú prirodzené
očakávania týchto krajín od SR.

 MZVaEZ SR je pripravené pomôcť rezortom v rámci svojich možností
s nastavovaním programu neformálnych ministerských zasadnutí, vrátane prizývania
kandidátskych krajín.
Diskusia
 MDVRR SR, MŽP SR, MK SR a MZ SR poďakovali za dobrú spoluprácu s MZVaEZ
SR počas prípravy dokumentu Východiská a predstavili prioritné oblasti v rámci
svojich rezortov. MO SR rovnako ocenilo aktívnu spoluprácu s MZVaEZ SR
a komunikovalo záujem o prípadne väčší priestor pre tému obrany. Túto otázku
prediskutuje na bilaterálnej báze.


Záverom vystúpil štátny tajomník MPSVaR SR. MPSVaR SR vyzvalo MF SR,
MDVRR SR, MH SR a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k spolupráci pri európskom akte o prístupnosti, konkrétne požiadalo o zaslanie
kontaktných osôb a o vyplnenie dotazníka, ktorý bude MPSVaR SR ako gestor
európskeho aktu o prístupnosti zasielať NL PRES. MPSVaR zdôraznilo dôležitosť
aktu vzhľadom k tomu, že prináša rozsiahle povinnosti pre ČŠ. MDVRR SR, MH SR
a MF SR potvrdili pripravenosť spolupracovať s MPSVaR SR.

