BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru mjesečna je publikacija Odjela za europske
poslove Sabora. Bilten sadržava informacije o obavljanju europskih poslova u Saboru, pravnim
aktima koje institucije Unije dostavljaju nacionalnim parlamentima te o međuparlamentarnoj
suradnji.
Tema broja

Parlamentarna dimenzija hrvatskoga predsjedanja
Vijećem Europske unije
Hrvatska će u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. predsjedati Vijećem Europske unije.
Predsjedanje Vijećem izmjenjuje se među državama članicama svakih šest mjeseci 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 koje
će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci.
Hrvatska Vijećem predsjeda kao posljednja članica Trija, koji čine Rumunjska, koja je
predsjedala u prvoj polovini 2019. i Finska, koja je predsjedala u drugoj polovini 2019. godine.
Program Trija Rumunjske, Finske i Hrvatske usvojen je na sastanku Vijeća za opće poslove 11.
prosinca 2018. Na temelju tog programa svaka od država Trija priprema svoj šestomjesečni
program predsjedanja Vijećem.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je 30. listopada 2019. prioritete hrvatskoga
predsjedanja Vijećem Europske unije, koji su usredotočeni na razvoj, povezanost, zaštitu i
utjecaj Europe, kao i ključne teme o kojima će se raspravljati za vrijeme hrvatskoga
predsjedanja Vijećem (vidi Bilten, studeni 2019.). Vlada će u prosincu 2019. usvojiti Program
predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem, koji će sadržavati sve mjere, aktivnosti i ciljeve koje
će Hrvatska zastupati tijekom svog predsjedanja Vijećem.
Predsjedanje Vijećem ima i svoju parlamentarnu dimenziju u nadležnosti nacionalnih
parlamenata država članica. Parlamentarna dimenzija odnosi se na suradnju između nacionalnih
parlamenata država članica i Europskog parlamenta u okviru međuparlamentarnih foruma
uspostavljenih odredbama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske
unije te pojedinim pravnim aktima kao što su Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u
Ekonomskoj i monetarnoj uniji te Uredba o Europolu.
Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem, nositelj je
parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem u okviru koje će se održati pet
međuparlamentarnih konferencija i sastanaka. Na konferencijama i sastancima predstavnici
nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta raspravljat će o temama koje su u
zajedničkom interesu Europske unije i nacionalnih parlamenata i koje proizlaze iz strateških
dokumenata europskih institucija te Programa i prioriteta hrvatskoga predsjedanja Vijećem.
Hrvatski sabor u organizaciji konferencija i sastanaka surađuje s Europskim parlamentom i
predsjedajućom Trojkom, koju čine izaslanstva nacionalnih parlamenata država članica
prethodnog, tekućeg i narednog predsjedanja Vijećem. U skladu s poslovnicima
međuparlamentarnih konferencija i sastanaka, Hrvatski sabor je u radu predsjedajućih Trojki
obvezan sudjelovati u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2020. Za vrijeme hrvatskoga
predsjedanja Trojku čine Finska, Hrvatska i Njemačka.

Bilten br. 64
Prosinac 2019.
Sadržaj:
Tema broja

str.
1

Zakonodavne
2
aktivnosti HS-a
u europskim poslovima
Izravno dostavljeni
pravni akti
Europske unije

3

Iz Europskog
parlamenta

4

Međuparlamentarna 9
suradnja u
Europskoj uniji

stranica 2

Kako bi hrvatski građani i šira javnost mogli pratiti sva događanja koja će se odvijati u okviru
parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem uspostavljena je izdvojena internetska
stranica Hrvatskoga sabora, koja će tijekom šestomjesečnog razdoblja biti dostupna na adresi
parleu2020.sabor.hr.
Kalendar međuparlamentarnih konferencija i sastanaka u okviru parlamentarne dimenzije
hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije
1. siječnja – 30. lipnja 2020.
datum

sastanak

19. – 20. siječnja 2020.
18. – 19. veljače 2020.

2. – 4. ožujka 2020.

Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije
(COSAC), Zagreb
Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti,
gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji
(Europski parlament, Bruxelles)
Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj
vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj
sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP), Zagreb

22. – 23. ožujka 2020.

24. – 26. svibnja 2020.

6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor
Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu
zakona (Europol), Zagreb
LXIII. Konferencija odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC), Zagreb

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom studenoga jednu sjednicu:
55. sjednicu, održanu 29. studenoga, na kojoj je voditelj Tajništva hrvatskoga predsjedanja
Vijećem EU-a Gordan Markotić izvijestio članove o pripremama za provedbu predsjedanja s
naglaskom na parlamentarnu dimenziju.
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanak Europskog vijeća
Predsjednik Vlade je na 15. sjednici održanoj 27. studenoga 2019. podnio Izvješće o sastancima
Europskoga vijeća održanima 17. – 18. listopada 2019. u Bruxellesu.
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Nakon održane rasprave Sabor je 29. studenoga 2019. prihvatio Izvješće.
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 studenom tri stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3726. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;



Stajalište Republike Hrvatske za 3726_1. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC obrana) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za obranu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3732. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC razvoj) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u studenom donio četiri zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 780

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o porezu na dodanu vrijednost

9

PZE 781

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o porezu na dobit

PZE 782

PZE 782

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

14

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

9

14

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o administrativnoj suradnji u
području poreza

9

15

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o trošarinama

9

15

donesen

2.

redovni

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 30. studenoga 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile
Hrvatskom saboru ukupno 47 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 20 prijedloga
obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 27 neobvezujućih pravnih
akata.
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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

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2019)
581

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u
godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br.
229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i
njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br.
1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u
pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

COM (2019)
619

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u
istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi
(EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te
stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
15. 11. 2019.
4. 2. 2020.

28. 11. 2019.
...

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 13. – 14. studenoga 2019. u Bruxellesu
Glavni naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
30. godišnjica pada Berlinskoga zida
U plenarnoj raspravi povodom obilježavanja 30. godišnjice pada Berlinskog zida sudjelovali su
predsjednik njemačkog Bundestaga Wolfgang Schäuble i predsjednik Europskog parlamenta David
Maria Sassoli nakon čega su uslijedile intervencije predsjednika klubova zastupnika u EP-u, prvog
potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa i finske ministrice za europske poslove
Tytti Tuppurainen koja se prisutnima obratila u ime Vijeća Europske unije.
Ključni govornici u svojim su se intervencijama založili za obranu i promicanje europskih
vrijednosti i dostignuća te su pozvali na jedinstvo, podsjetivši na sve jače razlike između istočne i
zapadne Europe. Konstatirali su da je jedinstvo, također, preduvjet vodeće uloge EU-a na globalnoj
sceni, osobito u kontekstu pronalaska odgovora na goruća pitanja poput migracija ili klimatskih
promjena.
Informativna bilješka „Europski parlament i put do njemačkog ujedinjenja“ dostupna je ovdje.
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Položaj migranata u Bosni i Hercegovini te na grčkim otocima
U zasebnim raspravama u kojima su sudjelovali povjerenik EK za migracije, unutarnje poslove i
građanstvo Dimitris Avramopoulos i, u ime Vijeća EU-a, finska ministrica za europske poslove
Tytti Tuppurainen, razmatrano je stanje migranata u Bosni i Hercegovini, osobito u Unsko-sanskom
kantonu, te stanje migranata i izbjeglica u žarišnim točkama na Egejskim otocima. Prema podacima
UNHCR-a, na Egejskim otocima još uvijek boravi skoro 30.000 migranata i izbjeglica. Obzirom na
nadolazeću zimu, većina zastupnika je, očekivano, pozvala države članice EU-a da pokažu
solidarnost s Grčkom i ponude premještaj za tražitelje azila koji su blokirani na tim otocima.
Položaj migranata u Bosni i Hercegovini. Ministrica Tuppurainen uvodno je istaknula da se u
posljednje dvije godine situacija s migrantima na zapadnom Balkanu (zB) poboljšava. EU poduzima
napore kako bi poboljšala opću situaciju i ublažila migracijski i humanitarni pritisak s kojim su
suočene države zB. Međutim, Bosna i Hercegovina (BiH) je postala glavna migrantska ruta ka
EU-u, a kriza kroz koju trenutno prolazi BiH najteža je na sjeverozapadu zemlje, u Unsko-sanskom
kantonu s Bihaćem kao centrom. EU nastavlja pratiti situaciju na terenu i poduzet će potrebne
korake u cilju poboljšanja cjelokupne humanitarne situacije. Ključno je da nacionalne i lokalne
vlasti u BiH odrade svoj dio posla, odnosno postignu sporazum i osiguraju izbjeglicama i
migrantima odgovarajući smještaj. Prvi korak trebalo bi biti preseljavanje migranata i izbjeglica iz
improviziranog kampa Vučjak. EU na sastancima s predstavnicima gradskih i kantonalnih vlasti
BiH kontinuirano poziva na trenutno zatvaranje privremenog kampa. Izrazila je zabrinutost jer su,
evidentno, postojeći prihvatni kapaciteti u BiH nedovoljni, dok vlada BiH, usprkos spremnosti EU-a
da pruži potrebnu financijsku potporu, još nije donijela odluke o lokacijama za dodatne prihvatne
centre.
Povjerenik Avramopulos je rekao da je od 2018. oko 50 000 osoba prošlo kroz BiH na putu prema
zapadnoj Europi. Oko 8 000 osoba još se nalazi u BiH, uglavnom u Unsko-sanskom kantonu gdje
lokalne vlasti snose teret upravljanja migracijama. EK je od 2018. mobilizirala više od 36 milijuna
eura za rješavanje neposrednih potreba izbjeglica i migranata i za jačanje kapaciteta za upravljanje
migracijama BiH, uključujući humanitarnu pomoć u iznosu od dva milijuna eura stavljenu na
raspolaganje u listopadu 2019. Alokacijom sredstava iz fondova EU-a 2018. je osnovano pet
privremenih prihvatnih centara čime je osiguran smještaj za 4000 osoba. EK je u kolovozu 2019.
naznačila 10 milijuna eura za nove prihvatne centre u BiH, no vlasti BiH još nisu postigle dogovor o
lokaciji novih niti o povećanju kapaciteta postojećih prihvatnih centara. EK je svjesna rizika od
humanitarne krize zbog nadolazeće zime te poduzima napore za rješavanje najnužnijih potreba
migranata i izbjeglica. Što se tiče improviziranog kampa Vučjak, potonji ne ispunjava minimalne
zahtjeve za pristojne uvjete prijema te mu stoga neće biti pružena financijska potpora EU-a. EK je
od lokalnih vlasti zatražila da bez odgađanja demontiraju kamp a osobe koje su tamo smještene
presele u odgovarajuće objekte. U tom smislu pozdravio je zeleno svjetlo za korištenje dviju vojarni
kraj Sarajeva i kraj Tuzle kao privremenih prihvatnih centara. Zaključno se osvrnuo na „navodne
slučajeve nasilnog povratka migranata na hrvatskoj granici s BiH“ i informirao da je EK u kontaktu
s hrvatskim vlastima, koje su u potpunosti predane ispunjavanju svojih zadaća u skladu s pravom
EU-a i međunarodnim obavezama.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicom
Mogherini raspravljali o operacijama bušenja koje Turska provodi u vodama EU-a u istočnom
Sredozemlju, stanju u Boliviji te stanju u Čileu, a s nadležnim povjerenicima EK o Međunarodnom
danu borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima 2. studenoga i o ponovnom izbijanju ebole
u istočnoj Africi.
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Proračunska pitanja
Odobrena je mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 1 632 028 eura
za zbrinjavanje radnika koji su postali tehnološki višak u gospodarskom sektoru „Trgovina na
malo“ u Belgiji.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Na marginama sjednice, 13. studenoga 2019., predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su
Uredbu EP-a i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU)
br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 koja je donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.
Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava akta u Službenom listu EU-a. Uredba
stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU-a.
Članak 108.a Uredbe odnosi se na međuparlamentarnu suradnju i predviđa suradnju EP-a i
nacionalnih parlamenata u nadzoru rada Agencije, u okviru članka 9. Protokola br. 1 o ulozi
nacionalnih parlamenata u EU-u.
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 25. – 28. studenoga 2019. u Strasbourgu
Glavni naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Izbor Europske Komisije
Zastupnici Europskog parlamenta su običnom većinom danih glasova i poimeničnim glasovanjem, s
461 glasova „za“, 157 „protiv“ i 89 suzdržanih dali suglasnost za imenovanje predsjednice,
potpredsjednika za vanjske odnose (visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu
politiku) i ostalih članova Europske komisije, kao tijela, za mandat od 1. prosinca 2019. do 31.
listopada 2024. Nova EK je počela s radom 1. prosinca 2019.
Ursula von der Leyen izabrana je za predsjednicu Komisije u srpnju 2019. Od kraja rujna do sredine
studenog 2019. održana su saslušanja kandidata za povjerenike u nadležnim odborima EP-a. Nakon
razmatranja pisama o ocjeni kandidata nakon saslušanja u nadležnim odborima i zaključaka
Konferencije predsjednika odbora EP-a, Konferencija predsjednika EP-a 21. studenoga 2019.
proglasila je saslušanja završenima.
Prije glasovanja, izabrana predsjednica EK von der Leyen predstavila je kolegij i program nove
Komisije. U svom izlaganju istaknula je da će Komisija biti usmjerena na uspostavu odgovarajućih
ulagačkih i regulatornih okvira kako bi kako bi EU preuzela vodeću ulogu na globalnoj sceni u nizu
ključnih pitanja, poput zaštite okoliša i klimatskih promjena, rasta, uključenosti, inovacija i
digitalizacije, kao i zaštite demokracije, europskih vrijednosti, prava građana i vladavina prava.
Popis preuzetih obveza tijekom saslušanja kandidata za povjerenike u nadležnim odborima
dostupan je ovdje.
Europsko vijeće je 28. studenoga 2019. donijelo Odluku o imenovanju Europske komisije.
Klimatske promjene
Uoči Konferencije UN-a o klimatskim promjenama COP25 koja se održava u Madridu od 2. do 13.
prosinca 2019. EP je nakon prethodne rasprave 28. studenoga 2019. donio dvije rezolucije na
vlastitu inicijativu na temu klimatskih promjena.
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Rezolucija Europskog parlamenta o klimatskoj i okolišnoj krizi
EP proglašava stanje klimatske i okolišne krize te poziva EK, države članice i sve globalne aktere
da hitno poduzmu konkretne mjere potrebne za borbu protiv te opasnosti i njezino suzbijanje te
objavljuje svoju predanost tom cilju. Parlament poziva novu Komisiju da u potpunosti procijeni
utjecaj svih relevantnih zakonodavnih i proračunskih prijedloga na klimu i okoliš te da se pobrine za
to da su svi oni potpuno usklađeni s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na razinu ispod 1,5
°C i da ne doprinose gubitku biološke raznolikosti.
EP predlaže donošenje vlastitih mjera za smanjenje emisija ugljika, uključujući zamjenu vozila iz
svojeg voznog parka vozilima s nultom stopom emisija te poziva sve države članice da se slože oko
jedinstvenog sjedišta EP-a.
Rezolucija Europskog parlamenta o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se
održati 2019. u Madridu u Španjolskoj (COP25)
EP podsjeća da su klimatske promjene jedan od najvažnijih izazova za čovječanstvo te izražava
stajalište da sve države i svi akteri u svijetu moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi ih
suzbili. Parlament drži da su pravodobna međunarodna suradnja, solidarnost te usklađena i ustrajna
predanost zajedničkom djelovanju jedini način za preuzimanje kolektivne odgovornosti za zaštitu
cijelog planeta.
Rezolucija ponovno poziva čelnike EU-a da na sastanku EV-a 12. i 13. prosinca 2019. podupru
dugoročni cilj EU-a u skladu s kojim bi se što prije, a najkasnije do 2050. trebala postići nulta stopa
emisija stakleničkih plinova. U tom smislu EP izražava očekivanje da će se u okviru Europskog
zelenog plana (engl. European Green Dual) odrediti sveobuhvatna i ambiciozna strategija za
ostvarenje klimatske neutralnosti Europe najkasnije do 2050., uključujući cilj 55-postotnog
smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova do 2030. Time bi se zajamčilo da će EU ostati
svjetski predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. Komšiju se poziva da prilagodi sve svoje
relevantne politike, a osobito klimatsku, poljoprivrednu i kohezijsku politiku.
EP potvrđuje presudnu važnost partnerstva između EU-a i SAD-a za ostvarivanje strateških ciljeva
Pariškog sporazuma i drugih ambicioznih strategija te, stoga, ponovno izražava žaljenje zbog najave
predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o namjeri da se SAD povuku iz Pariškog sporazuma. EP
izražava nadu da će se SAD ponovno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena i u partnerstvu s
EU-om predvoditi pregovore o sporazumima u području trgovine, industrije i energetike na
svjetskoj razini u skladu s Pariškim sporazumom.
EP će održati izvanrednu sjednicu 11. prosinca 2019. u cilju razmjene mišljenja o Europskom zelenom planu, neposredno nakon što EK usvoji istoimenu Komunikaciju.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicom
Mogherini i nadležnim povjerenicima raspravljali o uplitanju drugih zemalja u europske
demokracije i izbore, Istočnom susjedstvu, stanju u Izraelu i Palestini te u široj regiji Bliskog istoka,
uključujući krize u Iranu, Iraku i Libanonu, kao i o aktualnim pregovorima o novom sporazumu o
partnerstvu između EU-a i država Afrike, Kariba i Pacifika (AKP).
Proračunska pitanja
U skladu s proračunskim postupkom, donesen je proračun EU-a za financijsku godinu 2020.
Ukupna razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u proračunu za 2020. utvrđena je u
iznosu od 168 688,1 milijun eura, a ukupni iznos odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za
2020. jest 153 566,2 milijuna eura.
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Odobrene su mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a u iznosu od 4 552 517 eura u odobrenim
sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje radi pružanja pomoći Grčkoj
za saniranje šteta nastalih uslijed obilnih kiša i oluje koje su od 23. do 26. veljače 2019. pogodile
Kretu i dovele do poplava i odrona zemlje, mobilizacija instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 778
074 489 eura u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za financiranja hitnih proračunskih
mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji te
mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. osigurao
iznos od 50 000 000 eura u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za
plaćanje predujmova.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Na marginama sjednice, 27. studenoga 2019., predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su:

Uredbu EP-a i Vijeća o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset
pravnih akata u području poslovnih statistika;

Direktivu EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih
preoblikovanja, spajanja i podjela;

Uredbu EP-a i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za motorna vozila i njihove
prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva
vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih
sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 EP-a i Vijeća i
stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 EP-a i
Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 631/2009, (EU) br. 406/2010, (EU) br. 672/2010, (EU)
br. 1003/2010, (EU) br. 1005/2010, (EU) br. 1008/2010, (EU) br. 1009/2010, (EU) br.
19/2011, (EU) br. 109/2011, (EU) br. 458/2011, (EU) br. 65/2012, (EU) br. 130/2012, (EU)
br. 347/2012, (EU) br. 351/2012, (EU) br. 1230/2012 i (EU) 2015/166;

Direktivu EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU EP-a i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila
Unije o zaštiti potrošača;

Uredbu EP-a i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba
(EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014;

Direktivu EP-a i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni
direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU;

Uredbu EP-a i Vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga;

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti
EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim
sporazumom te objavama u vezi s održivošću za referentne vrijednosti;

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU te uredaba (EU) br. 596/2014 i (EU)
2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta MSP-ova;

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku
pokrivenih obveznica;

Direktivu EP-a i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih
obveznica i izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2014/59/EU.
Ovime je zakonodavni postupak završen te slijedi objava akata u Službenom listu EU-a. 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.
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Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnim stranicama
votewatch.eu i mepranking.eu.
Sljedeća, izvanredna plenarna sjednica EP-a održat će se 11. prosinca 2019. u Bruxellesu. Kalendar
sjednica za 2019. godinu dostupan je ovdje.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata
u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je na dva sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata država
članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), koji su
održani 4. i 18. studenoga 2019. Dnevni red obuhvaćao je sljedeće točke:

Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027.;

Međuparlamentarna suradnja na administrativnoj razini u području obrane;

Međuparlamentarna suradnja na administrativnoj razini u kontekstu Europskog semestra;

Interna pitanja.
Bilješka je dostupna 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 studenome
12. studenoga – Zagreb – posjet glavne direktorice Uprave za trgovinu Europske komisije
Sabine Weyand
Glavna direktorica Uprave za trgovinu Europske komisije Sabine Weyand s izaslanstvom Uprave
za trgovinu i Glavnog tajništva Vijeća EU-a u Hrvatskom saboru sastala se s predsjednikom
Odbora za europske poslove Domagojem Ivanom Miloševićem.
Domagoj Ivan Milošević uvodno je predstavio prioritete hrvatskoga predsjedanja Vijećem
Europske unije koji uključuju gospodarski rast i jačanje kompetitivnosti europskog gospodarstva,
prometnu, energetsku i digitalnu povezanost, unutarnju i vanjsku sigurnost Unije i njezinih
građana te jačanje utjecaja EU-a na globalnom planu uz nastavak politike proširenja.
Poseban naglasak stavljen je na razmjenu mišljenja o pitanjima zajedničke trgovinske politike EU
-a, što uključuje bilateralne trgovinske odnose EU-a i trećih država, prvenstveno sa SAD-om i
Kinom, te interese i stajališta EU-a na multilateralnoj razini, posebice u okviru WTO-a.
Razgovaralo se i o politici proširenja, posebno u svjetlu nedavne odluke EK-a o odgodi početka
pregovora za pristupanje EU-u Sjeverne Makedonije i Albanije te posljedicama koje bi ta odluka
mogla imati na daljnji razvoj sigurnosne i političke situacije u jugoistočnom dijelu Europe.
Domagoj Ivan Milošević je pritom istaknuo značaj sastanka na vrhu čelnika EU-a i država
jugoistoka Europe koji će se za vrijeme hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-om održati u
Hrvatskoj u svibnju 2020.
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13. studenoga – Zagreb – posjet predsjednika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora
Luce Jahiera
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević održao je sastanak s
predsjednikom Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) Lucom Jahierom.
Središnje teme razgovora bile se prioriteti hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije,
aktualna zbivanja u EU-u te izazovi s kojima se Unija suočava. Sugovornici su se posebno
osvrnuli na novi Višegodišnji financijski okvir (VFO) na kojem će se raditi i za vrijeme
hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a.
Razgovaralo se i o kohezijskoj politici te negativnim učincima koje bi najavljeno smanjivanje
kohezijskih sredstava u novom VFO-u imalo na socijalnu i gospodarsku ravnotežu zemalja
zapadnog i istočnog dijela EU-a, na daljnji trend iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi s istoka
Europe te na konkurentnost gospodarstava država članica.
Tijekom sastanka istaknuta je i važnost nastavka procesa proširenja EU-a te je iskazano žaljenje
zbog odluke EU-a o odgodi početka pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i
Albanijom. Bilo je riječi i o parlamentarnoj dimenziji predsjedanja, važnosti jačanja dijaloga
između nacionalnih parlamenata te odnosima Odbora za europske poslove i EGSO-a. Među
ostalim, dogovoren je nastavak suradnje i u okviru sastanaka COSAC-a koji će biti organizirani
tijekom hrvatskog predsjedanja.
28. studenoga – Zagreb – posjet glavne tajnice Europske komisije Ilze Juhansone
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević sastao su se u četvrtak s
glavnom tajnicom Europske komisije Ilze Juhansone i šefom kabineta predsjednice Europske
komisije Bjoernom Seibertom. Na sastanku je sudjelovao i predstojnik Ureda predsjednika
Hrvatskoga sabora Daniel Glunčić. Razgovaralo se o hrvatskom predsjedanju Unijom,
prioritetima rada nove Europske komisije te budućnosti Unije, posebice u kontekstu proširenja na
države jugoistoka Europe.
Ovom prilikom Milošević je Seibertu uručio poziv za predsjednicu Europske komisije Ursulu von
der Leyen za sastanak predsjednika odbora Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata EU
-a (COSAC) koji će se održati u siječnju 2020. godine u Zagrebu.
Milošević je ukratko predstavio planirane aktivnosti parlamentarne dimenzije hrvatskog
predsjedanja Vijećem EU-a naglasivši kako će se održati dva sastanka COSAC-a te tri
međuparlamentarne konferencije. Govoreći o sastancima COSAC-a posebno je naglasio kako je
njihov cilj okupiti što veći broj zastupnika te što bolje iskoristili sve potencijale koje takva
suradnja nudi, posebice kad je riječ o razmjeni primjera dobre prakse i mišljenja predstavnika
odbora koje COSAC okuplja. Ujedno je istaknuo potrebu uključivanja građana u komunikaciju o
europskim temama.
Glavna tajnica Europske komisije Juhansone napomenula je kako novoizabrana predsjednica
Europske komisije Ursula von der Leyen želi ojačati komunikaciju i suradnju s građanima te
naglasila kako će u svojim posjetima državama članicama voditi računa o tome da posluša i čuje
ono što građani misle, ne samo u glavnim gradovima već i u manjim sredinama. Istaknula je kako
je važno iskoristiti doprinos COSAC-a za strukturiranje ideja i razmišljanja koja se među
zastupnicima nacionalnih parlamenata izmjenjuju te iskoristiti tu dodanu vrijednost u kreiranju
politika i budućih aktivnosti Unije.
Šef ureda predsjednice Komisije Seibert rekao je kako su prioriteti nove Komisije okrenuti
promjenama, prvenstveno jačanju uloge i aktivnosti Unije na globalnom planu, posvećenosti
klimatskim izazovima te provedbi europskog zelenog plana, digitalizaciji, gospodarskim
reformama i novoj industrijskoj strategiji. Izrazio je zadovoljstvo budućom suradnjom s
Hrvatskom tijekom predsjedanja te istaknuo kako rad nove Komisije i hrvatsko predsjedanje
kreću gotovo u isto vrijeme izrazivši nadu da će sav posao koji očekuje i Hrvatsku i Europsku
komisiju biti uspješno odrađen.
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U nastavku se razgovaralo o važnosti pružanja europske perspektive državama jugoistoka Europe
kako bi se na tom području osigurala ne samo stabilnost već i gospodarski rast. Sugovornici su se
složili kako je za budućnost položaja Unije na globalnom planu važan usklađen nastup država
članica, a da je za bolje razumijevanje rada i funkcioniranja Unije važna dodatna i snažnija
komunikacija predstavnika institucija s građanima.
Najave međuparlamentarnih sastanaka u prosincu
1. – 3. prosinca – Helsinki – 62. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
4. prosinca – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Prioriteti vanjske politike EU-a u
novom institucijskom ciklusu“, u organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) EP-a
5. prosinca – Zagreb – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića s
Konferencijom predsjednika Europskog parlamenta
16. prosinca – Zagreb – posjet Tajništva COSAC-a
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