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Sadržaj:

Osamnaestomjesečni program Vijeća Europske unije za razdoblje od 1. siječnja 2019.
do 30. lipnja 2020.
Predsjedanje Vijećem izmjenjuje se među državama članicama svakih šest mjeseci. Država
članica koja predsjeda Vijećem predsjeda sastavima Vijeća, osim Vijeća za vanjske poslove i
predstavlja Vijeće u odnosima s drugim institucijama Europske unije. Države predsjedaju u
okviru unaprijed određenog rasporeda, u skupinama od po tri države predsjedateljice koje
međusobno usko surađuju u pripremi i provedbi pojedinačnih predsjedanja Vijećem.
Trio predsjedanja određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program, utvrđujući teme i
glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci.
Sadašnji Trio čine predsjedanja Rumunjske, Finske i Hrvatske. Osamnaestomjesečni program
Vijeća za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020. pripremile su države članice Trija te
Glavno tajništvo Vijeća, Europska služba za vanjsko djelovanje i Europska komisija sukladno
nadležnostima. Program Trija slijedi i nadograđuje osnovne smjernice važećeg strateškog
programa EU-a, u ovom slučaju Strateškog programa za Uniju u vrijeme promjena te drugih
strateških dokumenata EU-a. Kad započne novi institucijski ciklus, tri predsjedništva rad u
Vijeću organizirat će u skladu s prioritetima sljedećeg strateškog programa, čije se donošenje
očekuje 2019., i uzimajući u obzir ishod sastanka na vrhu u Sibiuu. Konačni Program Vijeća
potvrdile su države članice EU-a na sastanku Vijeća za opće poslove (GAC) 11. prosinca 2018.
Na temelju tog Programa svaka od država Trija priprema svoj detaljni šestomjesečni program
predsjedanja Vijećem.
Program Trija strukturiran je u šest poglavlja, koja se naslanjaju na osnovna prioritetna područja
Strateškog programa EU-a, te između ostalog uključuju budućnost Europe (nakon Brexita),
dovršetak pregovora o novom Višegodišnjem financijskom okviru, poticanje rasta i investicija,
jačanje politika koje idu u korist građanima, provedbu klimatskih i energetskih ciljeva i politika
EU-a, jačanje svih aspekata unutarnje sigurnosti EU-a i migracijske politike te proširenje kao i
jačanje uloge EU-a u partnerstvima s trećim državama u multilateralnim forumima.
Vlada Republike Hrvatske odobrila je konačni Program Trija prilikom usvajanja stajališta
Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove 11. prosinca 2018., u skladu s
uobičajenim postupkom sukladno članku 9. Dodatka I. Oduke o osnivanju Međuresorne radne
skupine za europske poslove. Prethodno je Nacrt programa Trija predstavljen na sjednici
Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora, koji je nakon provedene rasprave donio
Zaključak kojim se prihvaća Nacrt programa Trija.
Slijedom Programa Trija te temeljem nacionalnih prioriteta, Međuresorno koordinacijsko vijeće
za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU-a (osnovano Odlukom o uspostavi strukture
za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.) će, u
suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, do kraja 2019. pripremiti i Vladi Republike
Hrvatske dostaviti na usvajanje Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., koji će sadržavati sve mjere i aktivnosti koje
Republika Hrvatska želi zastupati tijekom svog predsjedanja Vijećem EU-a.

Tema broja

str.
1

Zakonodavne
3
aktivnosti HS-a
u europskim poslovima
Izravno dostavljeni
pravni akti
Europske unije

7

Iz Europskog
parlamenta

8

Međuparlamentarna 11
suradnja u
Europskoj uniji
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Utvrđivanju nacionalnog programa i prioriteta, prethodit će javne konzultacije s ciljem razmjene
mišljenja sa zainteresiranom javnosti o očekivanjima i prioritetima prvog hrvatskog predsjedanja
Vijećem EU-a.
Prioriteti rumunjskog predsjedanja Vijećem
Rumunjska će obnašati dužnost predsjedanja Vijećem EU-a u razdoblju od 1. siječnja do
30. lipnja 2019. godine. Prioriteti rumunjskog predsjedanja predstavljeni su motom „Kohezija –
zajednička europska vrijednost“. Program predsjedanja usmjeren je na četiri glavna prioriteta:
Europa konvergencije, sigurnija Europa, Europa kao snažan globalni akter i Europa zajedničkih
vrijednosti.
Europa konvergencije
Rumunjsko predsjedanje Vijećem nastojat će pridonijeti osiguravanju konvergencije i kohezije u
Europi, kako bi se postigle održive i jednake razvojne mogućnosti za sve građane i države članice,
povećanjem konkurentnosti i smanjenjem razvojnih nedostataka, promicanjem povezivosti i
digitalizacije, poticanjem poduzetništva i konsolidiranjem europske industrijske politike.
Glavni ciljevi:






nastavak pregovaračkog procesa o Višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027.,
razvijanje socijalne dimenzije EU-a provedbom Europskog stupa socijalnih prava,
unapređenje agende EU-a na gospodarskom i financijskom području, kako bi se potaknuo
rast i ulaganja, produbila Ekonomska i monetarna unija te omogućila potpora strukturnim
reformama,
promicanje istraživanja i inovacija, digitalizacije i povezivanja, kako bi se povećala
konkurentnost europskog gospodarstva i industrije.

Sigurnija Europa
Rumunjsko predsjedanje ima za cilj konsolidaciju sigurnije Europe povećanjem kohezije među
državama članicama EU-a u rješavanju novih sigurnosnih izazova koji ugrožavaju sigurnost
građana i potporom inicijativama za suradnju na tom području.
Glavni ciljevi:

jačanje unutarnje sigurnosti putem suradnje među državama članicama i povećanjem
interoperabilnosti sigurnosnih sustava EU-a, zaštita sigurnosti građana, poduzeća i javnih
institucija u kibernetičkom prostoru i poboljšanje opće otpornosti Unije na kibernetičke
napade,



nastavak borbe protiv terorizma, uključujući olakšavanje operacionalizacije mandata Ureda
europskog javnog tužitelja,
davanje daljnje pozornosti migracijskim pitanjima, na temelju sveobuhvatnog pristupa
djelovanja unutar EU-a i promicanja suradnje sa zemljama porijekla i tranzita, kao i
olakšavanje dijaloga između država članica s ciljem pronalaženja rješenja za učinkovite i
održive migracije i politiku azila.

Europa kao snažan globalni akter
Rumunjska će podržati daljnje jačanje globalne uloge EU-a promicanjem politike proširenja,
europskog djelovanja u susjedstvu, provedbom Globalne strategije, osiguravanjem potrebnih
resursa i provedbom svih globalnih obveza EU-a.
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Glavni ciljevi:

promicanje jačanja obrambenih i sigurnosnih sposobnosti EU-a u snažnoj vezi sa sličnim
procesima unutar NATO-a, s posebnim naglaskom na konsolidaciju Strateškog partnerstva
EU-a i NATO-a,

podržavanje daljnjeg razvoja aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene
politike, uglavnom konsolidiranjem postojećih mehanizama uz istodobno osiguravanje
sinergije novih instrumenata, kao što su Koordinirani godišnji pregled obrane, Europski
obrambeni fond i Stalna strukturirana suradnja,

unapređenje procesa proširenja EU-a kako bi se osigurala veća unutarnja i vanjska
sigurnost,

promicanje koordiniranih i dosljednih aktivnosti u susjedstvu EU-a, uz obilježavanje desete
godišnjice pokretanja Istočnog partnerstva te potvrđivanje važnosti crnomorskog bazena na
dnevnom redu EU-a,

promicanje europskih trgovinskih interesa putem konsolidacije multilateralizma i
modernizacije multilateralnog trgovinskog sustava te proširenjem gospodarskih i
trgovinskih sporazuma.
Europa zajedničkih vrijednosti
Rumunjsko predsjedanje ima za cilj poticanje solidarnosti i kohezije EU-a promicanjem politika
za borbu protiv diskriminacije, osiguravanjem jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema
muškarcima i ženama te povećanjem sudjelovanja građana, posebice mladih, u europskim
debatama.
Glavni ciljevi:

promicanje učinkovitog suzbijanja rasizma, netolerancije, ksenofobije, populizma,
antisemitizma i obeshrabrujućeg govora mržnje,
promicanje suzbijanja dezinformacija na internetu i lažnih vijesti putem bolje medijske
pismenosti i razvoja europskih mehanizama za razmjenu dobrih praksi u borbi protiv
dezinformacija,

promicanje i podržavanje zakonodavnih inicijativa usmjerenih na društveni napredak i
smanjenje razvojnih nedostataka, jednake mogućnosti za muškarce i žene, kao i osiguranje
pristupa obrazovanju i osposobljavanju za kategorije u nepovoljnom položaju,

suzbijanje spolne diskriminacije na tržištu rada i poslovnog okruženja te razlike u plaćama
između muškaraca i žena.
Rumunjska će ujedno biti domaćin sastanka na vrhu u Sibiuu u svibnju 2019., na kojem će se
razmotriti novi strateški program koji će usmjeravati rad EU-a tijekom sljedećih pet godina.


Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom prosinca dvije sjednice:
38. sjednicu, održanu 6. prosinca, na kojoj je Odbor održao prethodnu raspravu o djelovanju
Sabora u europskim poslovima s temom predstavljanja Programa rada Europske komisije za
2019. godinu. Voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević
predstavio je Program rada Europske komisije za 2019. godinu.
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39. sjednicu, održanu 14. prosinca, na kojoj je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavio
Izvješće Vlade Republike Hrvatske o kandidatkinjama Republike Hrvatske za suce Općeg suda
pri Sudu Europske unije u mandatnom razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2025. godine.
Kandidatkinje Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović i prof. dr. sc. Tamara Perišin
predstavile su se na sjednici Odbora. Nakon predstavljanja Izvješća Vlade i kandidatkinja
Republike Hrvatske te provedene rasprave Odbor za europske poslove donio je Mišljenje kojim je
prihvatio Izvješće Vlade.
Aktivnosti radnih tijela
Odbor za financije i državni proračun je na 61. sjednici održanoj 5. prosinca 2018. donio mišljenja
o sljedećih 5 stajališta:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o
oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti, COM(2018) 147 –
D.E.U. br. 18/020

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza
na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga,
COM(2018) 148 – D.E.U. br. 18/021

Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom
Vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Moderan
proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.
– 2027., COM(2018) 321 – D.E.U. br. 18/028

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere u
okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, COM(2018) 474 – D.E.U. br. 18/029

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavljanju programa „Carina“ za suradnju u području carine, COM(2018) 442 – D.E.U.
br. 18/030
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Europskoga vijeća
U skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima Vlada Republike Hrvatske dostavila je 13. prosinca 2018.
Odboru za europske poslove stajalište za sastanak Europskoga vijeća koji se održao
13. i 14. prosinca 2018.
Sastanci Vijeća Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u prosincu 10 stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3655. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost COMPET) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za 3657. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
kohezija) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3658-1 sastanak Vijeća Europske unije (Promet, telekomunikacije i energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za pomorstvo,
promet i infrastrukturu;
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Stajalište Republike Hrvatske za 3659. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni
proračun;
Stajalište Republike Hrvatske za 3660. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje,
socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača – EPSCO) dostavljeno je Odboru za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru
za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3661. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i
unutarnji poslovi – JHA) dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost;
Stajalište Republike Hrvatske za 3662. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3663. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3664. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3665. sastanak Vijeća Europske unije (Promet,
telekomunikacije i energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za
pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u prosincu donio 18 zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

PZE 384

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Kaznenog zakona

9

10

donesen

2.

postupka
redovni

PZE 545

Prijedlog zakona o tržištu
rada, s Konačnim prijedlogom
zakona

9

10

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 429

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti okoliša

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 398

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 535

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
računovodstvu, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

10

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 457

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o mirovinskim
osiguravajućim društvima

9

10

donesen

2.

redovni
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PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

PZE 456

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o dobrovoljnim
mirovinskim fondovima

9

10

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

PZE 404

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU)
br. 2017/1131 o novčanim
fondovima

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 399

Konačni prijedlog zakona o
uzgoju domaćih životinja

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 382

Konačni prijedlog zakona o
lučkim kapetanijama

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 403

Konačni prijedlog zakona o
fiskalnoj odgovornosti

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 420

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 419

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o obnovljivim
izvorima energije i
visokoučinkovitoj kogeneraciji

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 363

Konačni prijedlog zakona o
državnoj izmjeni i katastru
nekretnina

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 416

Konačni prijedlog zakona o
poljoprivredi

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 465

Prijedlog zakona o provedbi
Uredbe (EU) 2017/852
Europskog parlamenta i Vijeća
od 17. svibnja 2017. o živi i
stavljanju izvan snage Uredbe
(EZ) br. 1102/2008, s
Konačnim prijedlogom zakona

9

10

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 342

Konačni prijedlog Zakona o
provedbi Uredbe (EU)
br. 1286/2014 o dokumentima
s ključnim informacijama za
upakirane investicijske
proizvode

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 375

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

9

10

donesen

2.

redovni
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Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2018. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 63 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 25 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 38 neobvezujućih pravnih akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
Oznaka akta
COM (2018)
817

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu
određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom
razvoju za 2019. i 2020.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 12. 2018.
04. 02. 2018

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
COM (2018)
892

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi
omogućivanja nastavka programa teritorijalne suradnje
PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena
Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu
povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

COM (2018)
891

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne
dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom
iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne
Irske

Rok za supsidijarnost
21.12.2018.
...

21.12.2018.
...
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Oznaka akta
COM (2018)
812

Oznaka akta

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih
usluga

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2018)
819

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. u pogledu odredaba koje se
odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe
na domaćem tržištu

COM (2018)
813

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010
u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi
borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13.12.2018.
07. 02. 2019

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 12. 2018.
06. 02. 2019

13.12.2018.
07. 02. 2019

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 10. – 13. prosinca 2018. u Strasbourgu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Rasprava o budućnosti Europe
Održana je 14. u nizu rasprava o budućnosti Europe s predsjednikom Cipra Nicosom Anastasiadesom.
Imajući u vidu Brexit, porast populizma kao i revitalizaciju nacionalističkih trendova te prijetnje
terorizma, Anastasiades se založio za jedinstvo, solidarnost te zaštitu i promicanje vrijednosti na
kojima Europska unija počiva. U kontekstu promišljanja budućnosti Europe, ukazao je na potrebu
posvećivanja veće pažnje građanima, njihovim zabrinutostima i potrebama, osobito u kontekstu
predstojećih izbora za Europski parlament. Podržao je sljedeći dugoročni proračun EU-a, usmjeren na
poboljšanje kvalitete života europskih građana i sposoban pružiti odgovore na „moderne“ izazove
poput digitalizacije, održivog razvoja, klimatskih promjena, migracija, rasta nacionalizma i populizma
te borbe protiv terorizma. Založio se za daljnji razvoj suradnje između država članica u području
europske obrane (PESCO). Zaključno je zahvalio EP-u na njegovoj potpori u pronalaženju rješenja
ciparskog pitanja te potvrdio svoju predanost radu na pronalasku sveobuhvatnog rješenja ovog pitanja.
Na sjednici u siječnju 2019. zastupnicima će se obratiti španjolski premijer Pedro Sánchez.
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Sastanak Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018.
Uoči sastanka Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. održana je uobičajena razmjena mišljenja
zastupnika s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i potpredsjednikom EK-a
nadležnim za euro i socijalni dijalog, financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala
Valdisom Dombrovskisom te austrijskom ministricom Juliane Bogner-Strauss, u ime Vijeća, o
glavnim temama na dnevnom redu EV-a: Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje
2021. – 2027., jedinstvenom tržištu, migracijama, vanjskim odnosima, klimatskim promjenama,
sigurnosti i obrani, dezinformacijama na internetu, borbi protiv rasizma i ksenofobije te savjetovanju s
građanima, o čemu je EV donijelo sljedeće Zaključke. Šefovi država ili vlada 27 država članica EU-a
(EU27) raspravljali su i o Brexitu te o europodručju. EV u sastavu EU27 Zaključcima je potvrdilo
Zaključke od 25. studenoga 2018. kojima je potvrđen Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine
iz EU-a i odobrena Politička izjava. U sklopu sastanka na vrhu država europodručja EV u sastavu
EU27 usvojilo je izjavu kojom se potvrđuju svi elementi izvješća Euroskupine o produbljivanju
Ekonomske i monetarne unije (EMU), uključujući načine provedbe reforme Europskog
stabilizacijskog mehanizma (ESM), načine funkcioniranja zajedničkog zaštitnog mehanizma za
Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) i daljnji rad na bankovnoj uniji. Također su dali mandat
Euroskupini za daljnji rad na proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za
europodručje, u kontekstu VFO-a.
Puna primjena odredaba šengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj
U zakonski neobvezujućoj rezoluciji izražava se žaljenje da sedam godina zaredom Vijeće nije
donijelo odluku o punoj primjeni šengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj unatoč tome
što su ispunile sve nužne uvjete. EP urgira na Vijeće da čim prije predstavi novi nacrt odluke o punoj
primjeni odredaba šengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj i jednim zakonskim aktom
donese trenutnu odluku za ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim
granicama. EP poziva Vijeće da isti pristup primijeni na Hrvatsku te potvrdi njezino puno pristupanje
šengenskom području čim Hrvatska uspješno izvrši postupak evaluacije primjene šengenske pravne
stečevine i čim se ispune relevantni kriteriji.
U sklopu rasprave o položaju migranata na granici s EU-om u Bosni i Hercegovini, zastupnici iz
Hrvatske istaknuli su da Hrvatska poduzima maksimalne napore u cilju rješavanja ovoga pitanja, a
kako bi osigurala što skoriji ulazak Hrvatske u šengenski prostor, čim Hrvatska ispuni uvjete.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s potpredsjednicom EK/visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku Federicom Mogherini i nadležnim povjerenicima raspravljali o gospodarskom i
strateškom partnerstvu između EU-a i Japana, presudi Europskog suda za ljudska prava u slučaju
Selahattina Demirtasa, godišnjim izvješćima o provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i
Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji
u svijetu za 2017. i politici EU-a u tom području, provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a
i Ukrajine, uspostavi Europskog fonda za obranu te o slučajevima kršenja ljudskih prava,
demokratskih načela i vladavine prava u Iranu, Egiptu i Tanzaniji. Prateće zakonski neobvezujuće
rezolucije usvojene nakon spomenutih rasprava dostupne su ovdje.
Proračunski postupak
Odobreni su opći proračun EU-a za financijsku godinu 2019. u iznosu 165,8 milijardi eura u
preuzetim obvezama i 148,2 milijardi eura u plaćanjima, nacrt izmjene proračuna br. 6/2018 te
mobilizacije instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s
postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji kao i Fonda solidarnosti
EU-a kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova.
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Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Zakonodavni akti koje je EP donio tijekom plenarne sjednice dostupni su ovdje. Tijek zakonodavnog
postupka u EP-u moguće je pratiti putem alata „Zakonodavni opservatorij“. Informacije o
aktivnostima nacionalnih parlamenata u okviru postupka donošenja odluka u EU-u dostupne su na
platformi IPEX. Sveobuhvatni pregled aktivnosti svih dionika uključenih u zakonodavni postupak u
EU-u dostupan je na bazi EUR-Lex.
Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su sljedeće zakonodavne akte:

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za
obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici, COM(2016) 818,

Direktiva EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, COM
(2016) 761, D.E.U. 6/17,

Direktiva EP-a i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka), COM
(2016) 590, D.E.U. 12/17,

Uredba EP-a i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije
(BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009, COM(2016) 591, D.E.U. 10/17,

Direktiva EP-a i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka), COM
(2016) 767,

Uredba EP-a i Vijeća o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime,
izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br.
663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ,
Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU)
2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013, COM(2016) 759, D.E.U. 7/17,

Direktiva EP-a i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za
učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja
unutarnjeg tržišta, COM(2017) 142, D.E.U. 17/17,
Uredba EP-a i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage
Direktive 2001/82/EZ, COM(2014) 558, D.E.U. 40/14,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja
primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj
medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove, Uredbe (EZ) br. 1901/2006 o lijekovima
za pedijatrijsku upotrebu i Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu
primjenu, COM(2014) 557,

Uredba EP-a i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o
izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 EP-a i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
90/167/EEZ, COM(2014) 556, D.E.U 39/14.
Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.


Nezakonodavne rezolucije koje je EP donio na plenarnoj sjednici dostupne su ovdje.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na plenarnim
sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnoj stranici votewatch.eu.
U srijedu, 12. prosinca održana je minuta šutnje u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada u
Strasbourgu noć prije. Otvarajući sjednicu predsjednik EP-a Antonio Tajani dao je sljedeću izjavu.
Istoga dana usvojeni su zakonski neobvezujući zaključci i preporuke, u formi rezolucije, Posebnog
odbora za terorizam EP-a u kojima se, između ostaloga, predlaže bolja suradnja obavještajnih službi,
borba protiv radikalizacije, praćenje financiranja terorističkih organizacija i uspostava koordinacijskog
centra EU-a za žrtve terorizma. Također se predlaže jačanje suradnje i razmjene informacija s
agencijama EU-a, kao što su Europol, Eurojust, CEPOL i eu-LISA.
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Izaslanstvo EP-a koje je sudjelovalo na Međuvladinoj konferenciji o Globalnom kompaktu o
sigurnim, uređenim i regularnim migracijama u priopćenju od 11. prosinca 2018. istaknulo je da „EP
snažno podupire Globalni kompakt i pozdravlja njegovo usvajanje u Marakešu“.
U sklopu plenarne sjednice dodijeljena je Nagrada Saharov za slobodu misli ukrajinskom redatelju
Olegu Sentsovu koji je trenutačno u zatvoru u Rusiji zbog „planiranja terorističkih aktivnosti“ protiv
ruske vlasti na Krimu. Od 1988. EP dodjeljuje Nagradu Saharov za slobodu misli svake godine, u čast
pojedinaca i organizacija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Nagrada je dobila ime po
ruskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 14. do 17. siječnja 2019. u Strasbourgu. Kalendar
sjednica za 2019. godinu dostupan je ovdje.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u prosincu 2018. na jednom sastanku predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings):
3. prosinca – predstavljanje Prijedloga uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži.
Bilješka sa sastanka dostupna je na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u prosincu 2018.
5. prosinca – Bruxelles – 5. sastanak parlamentarne Mreže za razmjenu u području okoliša
Glavni cilj petog sastanka Mreže, koja okuplja nadležne službe nacionalnih parlamenata država
članica EU-a i EP-a u cilju razmjene informacija i najboljih praksi upravljanja okolišem, bila je
razmjena mišljenja o mogućim koristima i izazovima implementacije sustava EMAS u institucijama
državne uprave. Skup je okupio 40-tak sudionika, službenika iz institucija i agencija EU-a i desetak
nacionalnih parlamenata država članica EU-a te predstavnike poslovnog sektora i akademije. Ispred
Hrvatskoga sabora, u svojstvu promatrača, na sastanku je sudjelovala predstavnica u EP-u Tanja
Babić.
Prednosti uvođenja sustava EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ogledaju se u doprinosu
globalnoj borbi protiv klimatskih promjena, budući da organizacije koje imaju uveden sustav
EMAS smanjuju utjecaj na okoliš, te u vidu ostvarivanja značajnih financijskih ušteda putem
učinkovitog korištenja resursa poput energije, sirovina, vode i dr. Također, u cilju smanjenja emisija
CO2 potiče se na korištenje javnog prijevoza i/ili alternativnih prijevoznih sredstava poput bicikla i
romobila za dolazak na posao. U tom smislu predlaže se i veće korištenje informatičkih tehnologija,
odnosno videokonferencija, u međuparlamentarnom dijalogu.
Imajući u vidu navedeno, tijekom sastanka istaknuto je da bi uvođenje EMAS sustava upravljanja
okolišem u nacionalne (i regionalne) parlamente država članica EU-a moglo povećati vidljivost
sustava EMAS i odaslati snažnu poruku ostalim institucijama i privatnom sektoru o značaju održivog
upravljanja okolišem. Za registraciju, odnosno uvođenje sustava EMAS potrebno je zadovoljiti
uvjete propisane u Uredbi (EZ) br. 1221/2009.
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Zaključno je dogovoren nastavak suradnje u okviru Mreže u 2019. pod vodstvom nadležne službe
EP-a. Prepoznata je potreba za osiguravanjem snažnije potpore političke razine aktivnostima stručnih
službi koje su usmjerene na promicanje odgovornog upravljanja okolišem u nacionalnim
parlamentima.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.
Parlamentarna dimenzija rumunjskog predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja –
30. lipnja 2019.)
20. – 21. siječnja – Bukurešt – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
24. – 25. veljače – Bukurešt – 4. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola
(JPSG)
7. – 8. ožujka – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i
sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
19. – 20. ožujka – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o kohezijskoj i poljoprivrednoj
politici
1. – 2. travnja – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o budućnosti EU-a
23. – 25. lipnja – Bukurešt – 61. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
Sastanci u organizaciji austrijskog parlamenta
27. – 28. siječnja – Beč – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
8. – 9. travnja – Beč – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
Međuparlamentarni sastanci s nacionalnim parlamentima
(1. siječnja – 30. lipnja 2019.)
18. – 19. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2019. u okviru
kojega se održava Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i međuparlamentarni sastanci
odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun
(BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a
7. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora povodom
Međunarodnog dana žena 2019. „Sudjelovanje žena u političkom donošenju odluka“, u
organizaciji Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) EP-a
1. – 2. travnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora „Vanjska
politika i sigurnost EU-a“, u organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) EP-a
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za siječanj 2019.
16. siječnja – Strasbourg – sastanak Odbora za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava
Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
20. – 21. siječnja – Bukurešt – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
27. – 28. siječnja – Beč – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
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