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RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE
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14963/11
ADD 1

ASIM 99
COEST 333

DODATOK K POZNÁMKE K BODU I/A
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Výbor stálych predstaviteľov/Rada
Predmet: Spoločné vyhlásenie o partnerstve v oblasti mobility medzi Európskou úniou 

a Arménskom

Arménska republika, Európska únia a zúčastnené členské štáty Európskej únie, konkrétne Belgické 

kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Francúzska republika, Talianska republika, 

Holandské kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko a Švédske 

kráľovstvo (ďalej len „signatári“); 

KONAJÚC v existujúcom rámci vzájomnej spolupráce, konkrétne v rámci dohody o partnerstve 

a spolupráci, ktorá sa uplatňuje od 1. júla 1999, ako aj akčného plánu európskej susedskej politiky 

EÚ a Arménska schváleného 14. novembra 2006, a berúc do úvahy spoločné vyhlásenie 

z pražského samitu Východného partnerstva zo 7. mája 2009, spoločné vyhlásenie Európskej 

komisie a arménskej vlády podpísané 29. apríla 2011, ako aj spoločné vyhlásenie z varšavského 

samitu Východného partnerstva z 30. septembra 2011;
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PRIPOMÍNAJÚC, že v júli 2010 sa začali rokovania o dohode o pridružení s Arménskom, ktorá má 

nahradiť súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci;

POUKAZUJÚC na prínosy a príležitosti, ktoré môže dobre riadená migrácia poskytnúť migrantom, 

ako aj signatárom;

PRIPOMÍNAJÚC Spoločné vyhlásenie o budovaní migračných partnerstiev schválené na pražskej 

ministerskej konferencii v apríli 2009;

POTVRDZUJÚC svoj záväzok ešte viac uľahčiť pohyb osôb medzi Arménskom a Európskou úniou 

a zároveň sa usilovať o zabezpečenie lepšieho riadenia migračných tokov vrátane predchádzania 

nelegálnemu prisťahovalectvu a zmenšovania jeho rozsahu, a to v súlade s najlepšími 

medzinárodnými normami;

PRIPOMÍNAJÚC globálny prístup k migrácii, ktorý prijala Rada Európskej únie, oznámenie 

Európskej komisie o kyvadlovej migrácii a partnerstvách v oblasti mobility medzi Európskou úniou 

a tretími krajinami predložené 16. mája 2007, závery Rady z 18. júna 2007 o rozšírení a skvalitnení 

globálneho prístupu k migrácii pre regióny susediace s EÚ na východe a juhovýchode a závery 

Rady o partnerstvách v oblasti mobility a kyvadlovej migrácie v rámci globálneho prístupu 

k migrácii prijaté 10. decembra 2007;

PRIPOMÍNAJÚC misiu EÚ v Arménsku zameranú na oblasť migrácie, ktorá sa uskutočnila 10. –

12. decembra 2008 s cieľom posilniť dialóg o migračných otázkach medzi Arménskom a EÚ;

UZNÁVAJÚC existujúce dvojstranné dohody týkajúce sa migrácie, ako aj dohody o spolupráci 

medzi Arménskom a niektorými členskými štátmi;

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC pevné odhodlanie signatárov uzavrieť a účinne vykonávať budúce 

dohody o uľahčení udeľovania víz a readmisii osôb bez povolenia na pobyt;
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ROZHODLI o vytvorení partnerstva v oblasti mobility založeného na reciprocite. Cieľom 

partnerstva v oblasti mobility bude lepšie riadiť legálnu a pracovnú migráciu vrátane kyvadlovej

a dočasnej migrácie v rámci príslušných právomocí signatárov a s ohľadom na situáciu na ich 

trhoch práce a ich sociálno-ekonomickú situáciu, posilňovať spoluprácu v oblasti migrácie 

a rozvoja, predchádzať nelegálnej migrácii, pašovaniu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi 

a bojovať proti nim, ako aj podporovať účinnú politiku návratu a readmisie pri súčasnom 

dodržiavaní ľudských práv a príslušných medzinárodných nástrojov na ochranu utečencov a po 

zohľadnení situácie jednotlivých migrantov a sociálno-ekonomického rozvoja signatárov.

Signatári sa na tento účel budú USILOVAŤ ďalej rozvíjať vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti 

migrácie, a to najmä v týchto oblastiach:

Mobilita, legálna migrácia a začlenenie

1. Podpora lepšieho rámca pre legálnu a pracovnú mobilitu, a to aj prostredníctvom uľahčenia 

dočasnej a kyvadlovej migrácie, k čomu prispeje väčšia informovanosť a konkrétne a účinné 

iniciatívy, ako aj ochrana migrantov.

2. Posilnenie kapacít na monitorovanie migrácie, najmä prostredníctvom posilnenia kapacít 

Arménska na riadenie migrácie, ako aj prehĺbením spolupráce a koordinácie medzi 

agentúrami na účely efektívnej výmeny informácií, ako aj v oblasti zlepšenia právneho rámca 

a monitorovania jeho vykonávania, osobitne cestou rozvoja kvalifikovaných ľudských 

zdrojov. Podpora vytvorenia a pravidelnej aktualizácie migračného profilu Arménska a rozvoj 

právneho a technického rámca v oblasti zberu a správy údajov týkajúcich sa migrácie vrátane 

spolupráce s vnútroštátnymi inštitúciami a európskymi agentúrami, ako je Európska nadácia 

pre odborné vzdelávanie (ďalej len „ETF“).
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3. Informovanie potenciálnych migrantov o príležitostiach legálnej migrácie, vrátane pracovnej 

migrácie, do Európskej únie a o požiadavkách súvisiacich s legálnym pobytom vrátane

možností štúdia v členských štátoch; preskúmanie možností podpory pracovnej migrácie 

a rozvoja právnych rámcov týkajúcich sa podmienok zamestnávania migrantov, pričom bude 

potrebné zosúladiť ponuku a dopyt na trhu práce, plne rešpektovať právomoci signatárov 

v tejto oblasti a zohľadniť rôzne situácie a potreby na trhu práce v Arménsku a členských 

štátoch EÚ; poskytovanie informácií o pracovných príležitostiach, situácii na trhu práce 

a politikách v oblasti migrácie v Arménsku a Európskej únii. 

4. Realizácia odbornej prípravy pred odchodom, predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy a jazykového vzdelávania. Podpora alebo vytvorenie výmenných a spoločných 

programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania 

vrátane režimov akademickej a odbornej mobility v súlade s ministerskými komuniké 

o bolonskom procese. Vytvorenie a posilnenie systémov uznávania akademických 

a odborných kvalifikácií pri súčasnom zohľadnení Lisabonského dohovoru o vzájomnom 

uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne.

5. Naďalej sa venovať sociálnej ochrane legálnych migrantov a ich rodinných príslušníkov, a to 

aj prostredníctvom podporovania rokovaní o dvojstranných dohodách o sociálnej ochrane 

a ich podpísania.

6. Prehĺbenie dialógu o vízových otázkach a zvýšenie konzulárnych kapacít prostredníctvom 

zintenzívnenia spolupráce medzi diplomatickými zastupiteľstvami členských štátov 

v Arménsku alebo zabezpečenia ich zastúpenia inými konzulárnymi úradmi členských štátov, 

ktoré sú už zastúpené.
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Migrácia a rozvoj

7. Predchádzanie, znižovanie a potláčanie negatívnych dôsledkov „odlivu mozgov“ a „plytvania 

mozgami“, a to aj prostredníctvom politík návratu, ktorých cieľovými skupinami sú osobitné 

kategórie arménskych migrantov, a zohľadnením najlepších noriem etického náboru 

zamestnancov. Uľahčenie uznávania zručností a kvalifikácií, vytvorenie nástrojov na 

zlaďovanie ponuky a dopytu na trhu práce, zintenzívnenie výmen študentov, výskumníkov 

a odborníkov, zlepšenie programov odbornej prípravy, dočasnej výmeny a dočasného 

zamestnania vrátane pomoci zo strany ETF.

8. Presadzovanie a podpora dobrovoľného návratu a udržateľnej reintegrácie vracajúcich sa 

migrantov vykonávaním osobitných spoločných programov ponúkajúcich odbornú prípravu, 

možnosti zlepšenia pracovných kvalifikácií migrantov a pomoc pri hľadaní práce. Vytvorenie 

spoločných osobitných programov venovaných ochrane a pomoci zraniteľným kategóriám 

vracajúcich sa migrantov. Rozvoj podnikania a vytvorenie právneho rámca v oblasti malých a 

stredných podnikov.

9. Zlepšenie spolupráce s arménskymi komunitami žijúcimi v zahraničí prostredníctvom 

posilnenia vzťahov s diaspórami. Podpora programov, ktoré vytvárajú podmienky na 

posilnenie investícií diaspór do vlastnej krajiny pôvodu vrátane úsilia o uľahčenie lacnejšieho 

a bezpečnejšieho prevodu remitencií a maximalizáciu ich vplyvu na rozvoj. Prehĺbenie 

spolupráce v oblasti dvojitého zdaňovania a prenositeľnosti práv. Zapojenie diaspóry do 

činností v oblasti trvalého návratu alebo kyvadlovej migrácie.



14963/11 ADD 1 do/GB/pr 6
DG H 1 B SK

Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, readmisia, bezpečnosť 

dokladov totožnosti a cestovných dokladov, riadenie hraníc

10. Zvýšenie úsilia signatárov v oblasti zintenzívneného boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu 

a obchodovaniu s ľuďmi, posilnenie vykonávania integrovaného riadenia hraníc, a to 

i prostredníctvom ďalšieho zlepšenia kapacít na vykonávanie hraničného dozoru, na riadenie 

hraníc a cezhraničnej spolupráce, v súlade s najlepšími medzinárodnými normami. Zvýšenie 

bezpečnosti cestovných dokladov, dokladov totožnosti a povolení na pobyt a spolupráca 

v plnom rozsahu v oblasti návratu a readmisie.

11. Zavedenie účinných mechanizmov a spustenie konkrétnych iniciatív na predchádzanie 

a potláčanie nelegálnej migrácie, okrem iného prostredníctvom zvyšovania povedomia 

verejnosti.

12. Ďalšie rozšírenie uplatňovania readmisných postupov, konkrétne prostredníctvom uzatvorenia 

a účinného vykonávania dohody o readmisii medzi EÚ a Arménskom, zintenzívnenie 

spolupráce s členskými štátmi EÚ uzatvorením dohôd o riadení hraníc a vykonávaním 

spoločných osobitných programov v týchto oblastiach.

13. Zvýšenie bezpečnosti dokladov totožnosti a uľahčenie overovania totožnosti občanov 

prostredníctvom zavedenia systémov na vyhľadávanie odtlačkov prstov, ako aj 

multifunkčných elektronických identifikačných kariet.

14. Posilnenie spoločného boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a súvisiacej cezhraničnej 

trestnej činnosti prostredníctvom operačných opatrení, medzi ktoré patrí výmena informácií, 

najlepších postupov a analýz rizika, ako aj prostredníctvom zvýšenia operačnej 

interoperability medzi príslušnými organizáciami pohraničnej stráže členských štátov EÚ 

a Arménska. V tejto súvislosti sa do tohto partnerstva môže podľa potreby zapojiť Európska 

agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov 

Európskej únie (ďalej len „FRONTEX“). 
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Azyl a medzinárodná ochrana

15. Posilnenie kapacít vlády Arménska vykonávať politiku v oblasti azylu a poskytovať 

medzinárodnú ochranu podľa najlepších medzinárodných noriem. 

16. Uľahčenie prijímania žiadateľov o azyl a podávania žiadostí o azyl prostredníctvom 

osobitných zjednodušených postupov, najmä pokiaľ ide o žiadateľov s osobitnými potrebami. 

Vykonávanie

17. Partnerstvo v oblasti mobility je v súlade s globálnym prístupom k migrácii koncipované ako 

dlhodobý rámec spolupráce, ktorý sa zakladá na politickom dialógu a spolupráci a ktorý sa 

vytvorí na základe existujúcich vzťahov medzi Arménskom a Európskou úniou a jej 

členskými štátmi v rámci ich dohôd o partnerstve a spolupráci alebo dohôd na ne 

nadväzujúcich a v rámci Východného partnerstva a bude sa časom vyvíjať.

18. EÚ má v úmysle k vykonávaniu partnerstva prispievať prostredníctvom iniciatív EÚ 

a členských štátov v rámci ich príslušných právomocí, a to v súlade s uplatniteľnými 

postupmi a s riadnym ohľadom na zásadu preferencie EÚ. Agentúry EÚ, konkrétne ETF 

a FRONTEX, ako aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť, najmä prostredníctvom delegácie 

EÚ v Arménsku, sa môžu do vykonávania partnerstva zapojiť podľa potreby. Partnerstvo je 

otvorené pre každý členský štát, ktorý si želá sa na ňom zúčastniť.

19. V záujme určenia otázok spoločného záujmu a potrieb v súvislosti s migráciou a azylom majú 

signatári v úmysle ďalej rozvíjať vzájomný dialóg a konzultácie v duchu partnerstva.
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20. Na zasadnutiach, ktoré by sa v rámci existujúcej štruktúry pre dialóg a spoluprácu mali 

uskutočňovať najmenej dvakrát za rok na primeranej úrovni, sa opätovne zhodnotia priority 

a prípadne prijmú ďalšie opatrenia na rozvoj partnerstva. 

21. Signatári majú v úmysle spolupracovať na operačnej úrovni v teréne s cieľom ďalej 

zabezpečovať vzájomnú koordináciu a predchádzať prelínaniu činností pri vykonávaní tohto 

partnerstva, okrem iného začlenením relevantných partnerov a aktérov pôsobiacich 

v Arménsku prostredníctvom vhodnej platformy na spoluprácu.

22. Signatári s ohľadom na vykonávanie partnerstva v oblasti mobility potvrdzujú svoj zámer 

realizovať iniciatívy uvedené v prílohe, a to v závislosti od dostupných finančných 

prostriedkov a – na strane EÚ – pod podmienkou rešpektovania rozdelenia právomocí medzi 

Spoločenstvom a členskými štátmi a súladu s uplatniteľnými postupmi. Plánujú zabezpečiť 

dobrú koordináciu svojich jednotlivých činností. Prílohu plánujú pravidelne aktualizovať 

navrhovanými aktivitami.

23. Signatári v prípade potreby pristúpia k hodnoteniu súčasného partnerstva.

24. Účelom ustanovení tohto spoločného vyhlásenia nie je vytvorenie práv ani záväzkov v zmysle 

medzinárodného práva.

V... dňa... 

Arménsko, Európska únia a zúčastnené členské štáty Európskej únie, konkrétne Belgické 

kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Francúzska republika, Talianska republika, 

Holandské kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko a Švédske 

kráľovstvo (ďalej len „signatári“),
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Za Arménsku republiku

Za Európsku úniu

Za Belgické kráľovstvo

Za Bulharskú republiku

Za Českú republiku

Za Spolkovú republiku Nemecko

Za Francúzsku republiku

Za Taliansku republiku

Za Holandské kráľovstvo

Za Poľskú republiku

Za Rumunsko

Za Švédske kráľovstvo
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PRÍLOHA

Príloha 

k Spoločnému vyhláseniu o partnerstve v oblasti mobility s Arménskom

Účastníci potvrdzujú, že v rámci partnerstva v oblasti mobility majú v úmysle prijať tieto iniciatívy:

I) Mobilita, legálna migrácia a začlenenie

Účel: Podporovať kapacity na monitorovanie migrácie, predovšetkým posilnením kapacít Arménska 

na riadenie migrácie.

a) EÚ navrhuje podporovať posilnenie kapacít Arménska na riadenie migrácie, predovšetkým 

vytvorením a pravidelnou aktualizáciou podrobného migračného profilu Arménska vrátane 

budovania kapacít, pomáhať arménskym osobám zodpovedným za prijímanie rozhodnutí pri 

formulácii a vykonávaní najvhodnejších politík v úzkej spolupráci s ostatnými partnermi; 

b) Bulharsko, Francúzsko, Holandsko, Rumunsko a Švédsko navrhujú posilniť administratívne 

kapacity Arménska na riadenie migračných procesov, najmä prostredníctvom výmeny 

skúseností v oblasti legálnej a pracovnej migrácie, odbornej prípravy úradníkov v oblasti 

vypracúvania strategických dokumentov v oblasti migrácie a začleňovania, a riadenia legálnej 

a pracovnej migrácie; 

Účel: Informovať potenciálnych migrantov o spôsoboch legálnej migrácie do Európskej únie 

a o legálnom zamestnávaní v členských štátoch, ako aj o rizikách nelegálnej migrácie; realizovať 

odbornú prípravu pred odchodom; podporovať študentské a profesijné výmeny; uznávať 

akademické a odborné kvalifikácie a vymieňať si informácie o európskom kvalifikačnom rámci 

a vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúce sa kvalifikácie; poskytovať sociálnu ochranu 

legálnym migrantom.
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c) Francúzsko navrhuje podporovať kyvadlovú mobilitu mladých odborných pracovníkov 

a študentov. Taliansko, Poľsko a Švédsko navrhujú vymieňať si informácie o možnostiach 

migrácie legálnymi spôsobmi vrátane kyvadlovej migrácie; Rumunsko navrhuje informovať 

potenciálnych migrujúcich pracovníkov z Arménska o legálnych možnostiach migrácie 

a o rizikách spojených s nelegálnym prisťahovalectvom; Rumunsko navrhuje zaviesť 

programy „odbornej prípravy pred odchodom“ a podporovať spoločné študijné programy 

založené na bolonskom systéme, aby sa tak uľahčilo uznávanie štúdia a diplomov 

v Rumunsku a Arménsku; Taliansko navrhuje, aby sa prostredníctvom miestnych orgánov 

v Arménsku, arménskeho veľvyslanectva a arménskych prisťahovaleckých združení 

v Taliansku poskytovala príručka o prisťahovalectve a začlenení sa do spoločnosti v krajine;

uľahčovať mobilitu smerom navonok pre Arménov s legálnym pobytom v Nemecku;

d) S podporou ETF zbierať vybrané informácie o trhu práce a vykonávať výskum vrátane 

vypracovania a analýzy dát o migrácii a zručnostiach, uľahčovať uznávanie kvalifikácií 

a zosúladiť zručnosti a voľné pracovné miesta, ako aj zvýšiť povedomie o dôležitosti systému 

validácie neformálneho a informálneho učenia sa medzi jednotlivcami a inštitúciami 

pôsobiacimi na trhu práce s cieľom lepšie využívať zručnosti nadobudnuté vracajúcimi sa 

migrantami;

e) Bulharsko navrhuje rokovať o dvojstranných dohodách v oblasti sociálneho zabezpečenia 

a riadenia pracovnej migrácie.

II) Migrácia a rozvoj

Účel: Podporovať pozitívne väzby medzi migráciou a rozvojom; predchádzať negatívnym 

dôsledkom „odlivu mozgov“ a „plytvania mozgami“ a znižovať ich a potláčať; uľahčovať hladkú 

reintegráciu arménskych štátnych príslušníkov, ktorí sa vracajú domov, na arménsky trh práce 

a uznávať zručnosti a kvalifikácie, ktoré nadobudli v zahraničí vo svoj prospech a pre rozvoj 

Arménska, najmä podporou podnikania migrantov.
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a) Francúzsko navrhuje podporovať opatrenia zamerané na plné využívanie zručností 

a odborných kvalifikácií, ktoré migranti nadobudli, v prospech rozvoja Arménska; 

b) Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko a EÚ 

navrhujú uľahčovať s podporou ETF hladkú reintegráciu arménskych štátnych príslušníkov, 

ktorí sa vracajú domov, na arménsky trh práce, konkrétne prostredníctvom vytvorenia 

udržateľného programu krátkodobej pomoci a dlhodobých reintegračných opatrení, ako aj 

podporovať migrujúcich podnikateľov a vytváranie mikropodnikov, podporovať návrat 

odborníkov a vysokokvalifikovaných migrantov, uznávať zručnosti a presadzovať programy 

zdravotníckej pomoci a sociálnej reintegrácie;

c) Nemecko navrhuje pokračovať v podpore informáciami zásobených a nákladovo efektívnych 

spôsobov prevodu prostriedkov s cieľom lepšie prispievať k rozvoju krajiny pôvodu 

migrantov; 

d) Výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti politík zamestnanosti a vzdelávania 

vrátane prepojenia budúceho trhu práce a politík týkajúcich sa pracovnej migrácie 

a odborného vzdelávania a prípravy, a to s podporou zo strany ETF;

e) Rumunsko navrhuje podporovať spoluprácu medzi MVO, konkrétne združeniami diaspóry, 

a štátnymi inštitúciami v Rumunsku a Arménsku, aby sa tak osobám, ktoré sa vrátili, uľahčilo 

opätovné začlenenie sa do arménskeho systému vzdelávania a trhu práce.

III) Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, readmisia, 

bezpečnosť dokladov totožnosti a cestovných dokladov, riadenie hraníc

Účel: Zaviesť účinné mechanizmy a konkrétne iniciatívy na predchádzanie nelegálnemu 

prisťahovalectvu a boj proti nemu, účinne vykonávať readmisné postupy, zvýšiť bezpečnosť 

dokladov totožnosti a kapacity na vykonávanie hraničného dozoru a na riadenie hraníc. 
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a) Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko a EÚ navrhujú podporovať 

opatrenia zamerané na výmenu skúseností s praktickými aspektmi politík návratu vrátane 

výmeny najlepších postupov v oblasti readmisných konaní;

b) Belgicko a Poľsko navrhujú vymieňať si poznatky a najlepšie postupy v oblasti posilňovania 

administratívnych kompetencií a štruktúr na boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

c) Bulharsko, Holandsko, Poľsko a EÚ navrhujú podporovať posilnenie kapacít Arménska na 

vykonávanie hraničného dozoru a na riadenie hraníc vrátane výmeny informácií a analýz 

rizík, a to s cieľom zlepšiť účinnosť hraničných kontrol, poskytovať vybavenie a zabezpečiť 

odbornú prípravu a aktivity v oblasti výskumu a rozvoja súvisiace s riadením hraníc.

IV) Azyl a medzinárodná ochrana

Účel: Posilniť kapacity vlády Arménska na vykonávanie politiky v oblasti azylu a poskytovanie 

medzinárodnej ochrany podľa najlepších medzinárodných noriem. 

a) Podpora zo strany EÚ s cieľom posilniť kapacity vlády Arménska na vykonávanie politiky 

v oblasti azylu, ako i poskytovania medzinárodnej ochrany, a to podľa najlepších 

medzinárodných noriem. 

b) Švédsko navrhuje zorganizovať v rámci söderköpinského procesu workshop o európskom 

vzdelávacom programe v oblasti azylu (EAC) a následne zrealizovať predbežnú štúdiu o jeho 

možnom poskytnutí Arménsku a ďalším krajinám Východného partnerstva;

c) Poľsko navrhuje vymieňať si poznatky o informačných systémoch krajín pôvodu.

Zúčastnené štáty zvážia vyššie uvedené iniciatívy na účely ich vykonávania vzájomne dohodnutým 

spôsobom, pričom sa náležite zohľadní ich sociálno-ekonomická situácia a dostupné finančné 

prostriedky.


