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

Bilten br. 66

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Veljača 2020.

Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju
(Euratom) 31. siječnja 2020. u ponoć i time prestala biti članicom Europske unije.
Pojedinosti o povlačenju utvrđene su u Sporazumu o povlačenju, koji je stupio na snagu
1. veljače 2020. Okvir budućeg partnerstva Europske unije i Ujedinjene Kraljevine utvrđen je u
Političkoj izjavi.
Prijelazno razdoblje
U Sporazumu je predviđeno prijelazno razdoblje tijekom kojeg se pravo EU-a i dalje
primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu. Prijelazno razdoblje ograničeno je razdoblje koje počinje
1. veljače 2020. Točni uvjeti prijelaznog razdoblja utvrđeni su u dijelu četvrtom Sporazuma o
povlačenju. Trenutačno je predviđeno da prijelazno razdoblje završi 31. prosinca 2020. i da se
može jedanput produljiti za jednu do dvije godine. Odluku o tome zajednički moraju donijeti
EU i Ujedinjena Kraljevina prije 1. srpnja 2020.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja više ne sudjeluje u postupcima
donošenja odluka. Konkretno, više neće biti zastupljena u institucijama EU-a (kao što su
Europski parlament i Vijeće) ni u agencijama i drugim tijelima EU-a.
Međutim, tijekom prijelaznog razdoblja sve institucije, tijela, uredi i agencije Europske unije i
dalje imaju ovlasti koje su im dodijeljene na temelju prava Unije s obzirom na Ujedinjenu
Kraljevinu i fizičke i pravne osobe s boravištem ili sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini. Tijekom
prijelaznog razdoblja Sud Europske unije ostaje nadležan za Ujedinjenu Kraljevinu. Nadležan je
i za tumačenje i provedbu Sporazuma o povlačenju.
Tijekom prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina može sklapati međunarodne sporazume s
trećim zemljama i međunarodnim organizacijama čak i na područjima u kojima EU ima
isključivu nadležnost, pod uvjetom da te sporazume ne primjenjuje tijekom prijelaznog
razdoblja.
Prijelazno razdoblje Ujedinjenoj Kraljevini daje vremena da se s EU-om dogovori o budućem
odnosu.
Pregovori o budućim odnosima
Europska komisija je 3. veljače 2020. objavila Preporuku za Odluku Vijeću o odobravanju
pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske te
će na taj način Komisija biti službeno ovlaštena da kao pregovarač Unije otvori pregovore.
Preporuka je prvi korak u procesu pregovora jer u njoj Vijeće ovlašćuje Komisiju za službeno
otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o novom partnerstvu.
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Preporuka sadržava sveobuhvatan prijedlog pregovaračkih smjernica, u kojima su utvrđeni opseg
i uvjeti budućeg partnerstva koje je Europska unija predvidjela s Ujedinjenom Kraljevinom. Tim
su smjernicama obuhvaćena sva bitna područja pregovora, uključujući trgovinsku i gospodarsku
suradnju, policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, vanjsku politiku, sigurnost i
obranu, sudjelovanje u programima Unije te druga tematska područja suradnje. Poglavlje
posvećeno upravljanju sadržava nacrt općeg okvira upravljanja za sva područja gospodarske i
sigurnosne suradnje.
Kao pregovarač EU-a Komisija namjerava nastaviti blisko surađivati s Vijećem, pripremnim
tijelima Vijeća i Europskim parlamentom, kao što je činila tijekom pregovora o Sporazumu o
povlačenju.
Više o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije pogledajte ovdje.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove 14. siječnja održao je 56. sjednicu na kojoj je raspravljao o Prijedlogu
plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za
2020.
Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za
2020. Hrvatski sabor je donio na 16. sjednici održanoj 17. siječnja 2020.
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Europskog vijeća
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je na 16. sjednici 15. siječnja 2020. Izvješće o
održanim sastancima Europskoga vijeća u 2019. godini. Hrvatski sabor Izvješće je prihvatio
17. siječnja 2020.
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u siječnju donio pet zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

PZE 818

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
provedbi uredbi Europske
unije iz područja platnog
prometa, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

16

donesen

1. i 2.

postupka
hitni

PZE 769

Konačni prijedlog zakona o
izmjeni i dopuni Zakona o
provedbi uredbi Europske
unije o prometu drva i
prozivoda od drva
Konačni prijedlog zakona o
patentu

9

16

donesen

2.

redovni

9

16

donesen

2.

redovni

PZE 679

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
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PZE Br.
prijedloga
PZE 760

PZE 754

Naziv akta
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o tržištu kapitala
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o vodi za ljudsku
potrošnju

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

9

16

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

9

16

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 31. siječnja 2020. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 22 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 12 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 10 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

REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2020)
22

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
Fonda za pravednu tranziciju

COM (2020)
23

Izmijenjeni prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća
o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za
regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus,
Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i
ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i
migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za
upravljanje granicama i vize

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
15. 1. 2020.
17. 3. 2020.
15. 1. 2020.
17. 3. 2020.
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Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarnih sjednica Europskog parlamenta u siječnju 2020.
U siječnju 2020. održane su dvije plenarne sjednice Europskog parlamenta, redovna sjednica u
Strasbourgu od 13. do 16. siječnja te tzv. mini-plenarna sjednica u Bruxellesu 29. i 30. siječnja.
Glavni naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije – Brexit
Europski parlament, 29. siječnja 2020. sa 621 glasova „za“, 49 „protiv“ te 13 suzdržanih dao je
suglasnost za sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i
Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju.
Nakon suglasnosti EP-a, Vijeće EU-a je pisanim postupkom 30. siječnja 2020. donijelo odluku o
sklapanju Sporazuma o povlačenju u ime EU-a. Sporazum o povlačenju stupit će na snagu nakon
izlaska UK iz EU-a, 31. siječnja 2020. u ponoć (po srednjoeuropskom vremenu). UK od tog
trenutka više neće biti država članica EU-a, već će se smatrati trećom zemljom.
Sporazumom o povlačenju osigurava se uredno povlačenje UK iz Unije. Njime su obuhvaćena
prava građana, financijsko uređenje, prijelazno razdoblje, protokoli o Irskoj / Sjevernoj Irskoj,
Cipru i Gibraltaru, upravljanje i druga pitanja povezana s razdvajanjem.
Detaljnije informacije o postupku povlačenja UK iz EU-a kronološki su obrađene u obrazloženju
zakonodavne rezolucije kojom je EP dao suglasnost za sklapanje Sporazuma.
Izlaskom UK iz EU-a 1. veljače 2020. promijenit će se brojčani sastav EP-a. EP će do kraja
mandata 2024. imati 705 zastupnika. Hrvatska će od 1. veljače 2020. imati jednog zastupnika
više, odnosno ukupno 12 zastupnika. Infografika „Europski parlament nakon Brexita“ dostupna je
ovdje.
Na sjednici 15. siječnja 2020. EP je donio Odluku o broj članova stalnih odbora i pododbora,
nakon povlačenja UK iz EU-a.
Zajednička izjava za medije predsjednice Europske komisije (EK) Ursule von der Leyen,
predsjednika EP-a Davida Sassolija i predsjednika Europskog vijeća (EV) Charlesa Michela
dostupna je ovdje.
Program rada Europske komisije za 2020.
Potpredsjednik EK-a za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič 29. siječnja 2020.
predstavio je Program rada EK za 2020. godinu, prvi u okviru ovog mandata Komisije. Programom
su utvrđene najvažnije inicijative u kojima je potrebno ostvariti rezultate u prvoj godini kako bi se
stvorili preduvjeti za postizanje ambicioznih ciljeva koji su utvrđeni u Političkim smjernicama za
sljedeću EK 2019. – 2024. Program rada Komisije odražava i prioritete EP-a i EV-a te prvi puta
uključuje spoznaje o dugoročnim trendovima koji utječu na gospodarstva i društva država članica.
EK je postavila 43 nova cilja u šest prioritetnih područja za koja će pripremiti 93 glavne inicijative,
od kojih će 28 biti zakonodavne. Prioritetna područja su: (i) Europski zeleni plan, s naglaskom na
postizanje klimatske neutralnosti do 2050.; (ii) Europa spremna za digitalno doba, odnosno
iskorištavanje prilika koje nudi digitalno doba; (iii) Gospodarstvo u interesu građana, usmjereno na
jamčenje pravednosti i napretka u gospodarstvu koje je u interesu građana; (iv) Snažnija Europa u
svijetu, odnosno jačanje jedinstvenog oblika odgovornog globalnog vodstva EU-a; (v) Promicanje
europskog načina života i (vi) Novi poticaj europskoj demokraciji. EK također predlaže povlačenje i
stavljanje izvan snage 34 prijedloga iz trenutačnog zakonodavnog postupka.
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Zastupnici su pozdravili prioritete koje je EK predstavila u Programu rada, posebno one koji se
odnose na okoliš i digitalne izazove. Međutim, naglasili su potrebu usvajanja ambicioznog
Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za sljedeće programsko razdoblje i iznalaženja rješenja
koja će imati stvarni utjecaj na život građana u svrhu postizanja tih ciljeva.
Konferencija o budućnosti Europe
EP je 15. siječnja 2020. donio rezoluciju o stajalištu Parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe
(u nastavku: „Konferencija“). EP pozdravlja prijedlog za održavanje Konferencije i izražava
mišljenje da je Konferencija prilika za to da se utvrdi što Unija čini dobro i koje nove mjere su
potrebne za još bolje djelovanje, povećanje kapaciteta za djelovanje i veću demokratičnost. Smatra
da bi prije pokretanja konferencijskog procesa trebalo pokrenuti fazu za slušanje kako bi se
građanima diljem EU-a omogućilo da iznesu svoje ideje, daju prijedloge i iznesu vlastitu viziju toga
što Europa znači za njih.
Nadalje, EP predlaže da Konferencija bude proces koji će voditi niz tijela s utvrđenim/ad hoc
odgovornostima, uključujući institucijska tijela i izravno sudjelovanje građana.
Predlaže da se Konferencija sastoji od niza tijela s različitim odgovornostima, kao što su: plenarno
zasjedanje Konferencije, građanske agore, agore za mlade, upravljački odbor i izvršni
koordinacijski odbor.
EP traži da članstvo plenarnog zasjedanja Konferencije čine:

Europski parlament, koji predstavlja građane Unije, s najviše 135 članova

Vijeće, koje predstavlja države članice, s 27 članova

nacionalni parlamenti s dva do četiri člana po parlamentu države članice

Europska komisija koju će predstavljati tri povjerenika

Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija s po četiri člana

socijalni partneri na razini EU-a s po dva člana na svakoj strani.
EP predlaže da se Konferencija sastaje barem dva puta u pola godine na plenarnoj sjednici u EP-u
kao i da na prvom sastanku plenarno zasjedanje Konferencije usvoji plan rada i da, nakon svakog
sastanka plenarnog zasjedanja Konferencije, sudionicima Konferencije i javnosti na raspolaganje
stavi izvješće s plenarnog zasjedanja sa zaključcima te izvješća radnih skupina.
Nadalje, EP predlaže da se upravljački odbor sastoji od:
predstavnika Parlamenta (svi zastupljeni klubovi zastupnika te predstavnik Odbora za ustavna
pitanja (AFCO) i predstavnik Predsjedništva EP-a)

predstavnika Vijeća (predsjedništva EU-a)

predstavnika Komisije (tri nadležna povjerenika)
te da bude sastavljen tako da se osigura politička i institucijska ravnoteža te da svi sastavni dijelovi
tog odbora imaju jednaku važnost.
EP predlaže da izvršni koordinacijski odbor bude sastavljen od triju glavnih institucija EU-a pod
vodstvom EP-a.


Zaključno, EP traži da se u okviru Konferencije izrade konkretne preporuke koje će institucije
morati uzeti u obzir te pretvoriti u djelovanja kako bi se ispunila očekivanja građana i dionika nakon
dvogodišnjeg procesa i rasprave.
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Komisija je 22. siječnja 2020. objavila komunikaciju „Oblikovanje Konferencije o budućnosti
Europe“. EK predlaže pokretanje Konferencije na Dan Europe 9. svibnja 2020. najizglednije u
Dubrovniku. Komunikacija prepoznaje važnu ulogu nacionalnih i regionalnih parlamenata u okviru
Konferencije te ih se ohrabruje na organizaciju događanja povezanih s Konferencijom. Također,
konstatira da nacionalni parlamenti, socijalni partneri te regionalne i lokalne vlasti trebaju igrati
temeljnu ulogu tijekom cijele Konferencije.
Nakon sastanka predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC) koji se održao u Zagrebu 19. i
20. siječnja 2020. u sklopu parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, 34
predsjednika odbora za europske poslove iz 24 države članice supotpisalo je pismo kojim
zahtijevaju da nacionalni parlamenti/parlamentarni domovi budu zastupljeni u Konferenciji i njenim
upravljačkim tijelima najmanje u istom broju kao i zastupnici EP-a. Pismo je upućeno predsjedniku
EP-a Sassoliju, nadležnoj potpredsjednici EK Šuici te predsjedajućem Vijeća za opće poslove EU-a
Grlić Radmanu.
Vijeće za opće poslove 28. siječnja 2020. razmijenilo je mišljenja o predloženoj Konferenciji i
donijelo Zaključke. Naglašeno je da građani trebaju biti u središtu Konferencije. Što se tiče detaljne
organizacije Konferencije mnogi govornici naglasili su potrebu da se osigura uravnotežena
zastupljenost triju institucija EU-a i da se u potpunosti uključe nacionalni parlamenti. Nekoliko
sudionika ujedno se založilo za racionalizirano i jednostavno upravljanje konferencijskim
procesom.
Na plenarnoj sjednici 14. siječnja 2020. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković
zastupnicima je predstavio prioritete šestomjesečnog hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a pod
sloganom „Snažna Europa u svijetu punom izazova” – Europa koja se razvija, Europa koja
povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepom
Borrellom i nadležnim povjerenicima raspravljali o stanju u Iranu i Iraku, Godišnjem izvješće za
2018. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici EU-a u tom području, stanju u Libiji te o
stanju u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne
skupštine (parlamentarni puč).
Nakon prethodnih rasprava zastupnici su usvojili nezakonodavne rezolucije o Godišnjem izvješću o
provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) i Godišnjem izvješću o provedbi
Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).
EP naglašava hitnu potrebu za snažnijom i ujedinjenom Europom. Podsjeća da u trenutku kada
konkurentske sile sve više dovode u pitanje globalni poredak utemeljen na pravima, EU treba
braniti univerzalne vrijednosti, pravila i načela, posebno multilateralizam, međunarodno pravo,
vladavinu prava, demokraciju, poštovanje ljudskih prava, temeljne slobode, slobodnu i pravednu
trgovinu, nenasilno rješavanje sukoba i zajedničke europske interese – unutar i izvan EU-a. Nadalje,
ističe se da EU svoj puni potencijal može ostvariti samo jednoglasnim nastupom i djelovanjem te
postupnim prijelazom odlučivanja s nacionalne na nadnacionalnu razinu. Poziva se na jačanje EP-a
kao stupa ZVSP-a, njegove uloge u nadzoru i kontroli vanjskog djelovanja EU-a te jačanje njegove
uloge u postupku nadzora i upravljanja svim vanjskim instrumentima. EP poziva na jačanje ZVSP-a
u borbi protiv globalnih prijetnji kao i na jačanje kapaciteta EU-a i njegovih država članica za
samostalno djelovanje u području sigurnosti i obrane te naglašava potrebu za razvojem i jačanjem
europske strateške autonomije, što se nužno temelji na povećanju kapaciteta država članica i
njihovih proračuna za obranu te jačanju europske obrambene tehnološke i industrijske baze.
Zaključno, EP poziva da se, kao nužan prilog Globalnoj strategiji iz 2016., pripremi europska
obrambena strategija i tako pruži okvir za planiranje i programiranje.
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Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Na marginama sjednica u siječnju 2020. predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su:

Odluku EP-a i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka);

Odluku EP-a i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini
Jordanu;

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu financijske
discipline od financijske godine 2021. i Uredbe (EU) br. 1307/2013 u pogledu
fleksibilnosti među stupovima za kalendarsku godinu 2020.
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.
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.
Razno. Na dnevnom redu sjednice Odbora za ustavna pitanja (AFCO) EP-a 28. siječnja 2020. bila
je kratka prezentacija o sastanku predsjednika COSAC-a koji se održao u Zagrebu 19. i 20. siječnja
2020. u sklopu parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.
Prva potpredsjednica EP-a Mairead McGuinness je ukratko sažela tijek Sastanka koji je ocijenila
zanimljivim i sadržajnim, fokusirajući se na dva pitanja: Konferenciju o budućnosti Europe i
općenite odnose EP-a i nacionalnih parlamenata. Što se tiče Konferencije, iznijela je stav da ona
pruža priliku približavanja Europe građanima. Također je istaknula pismo koje je potpisala većina
nacionalnih parlamenata i kojim oni izražavaju stav da bi u radu Konferencije trebali biti brojčano
zastupljeni jednako kao i EP te sudjelovati u njezinim upravljačkim tijelima. Zaključila je kako je ta
pozicija u skladu sa stajalištem EP-a, te rekla kako bi bilo kontraproduktivno Konferenciju započeti
srazom s nacionalnim parlamentima. Govoreći općenito o odnosu s nacionalnim parlamentima,
istaknula je kako smatra da obje strane trebaju sustavnije i bolje surađivati.
Na sjednici 30. siječnja 2020. usvojeni su rasporedi održavanja plenarnih sjednica EP-a u 2021. i
2022. godini.
2021.
- od 18. do 21. siječnja (Strasbourg)
- od 8. do 11. veljače (Strasbourg)
- od 8. do 11. ožujka (Strasbourg)
- 24. i 25. ožujka (Bruxelles)
- od 26. do 29. travnja (Strasbourg)
- od 17. do 20. svibnja (Strasbourg)
- od 7. do 10. lipnja (Strasbourg)
- 23. i 24. lipnja (Bruxelles)
- od 5. do 8. srpnja (Strasbourg)
- od 13. do 16. rujna (Strasbourg)
- od 4. do 7. listopada (Strasbourg)

2022.
- od 17. do 20. siječnja (Strasbourg)
- od 14. do 17. veljače (Strasbourg)
- od 7. do 10. ožujka (Strasbourg)
- 23. i 24. ožujka (Bruxelles)
- od 4. do 7. travnja (Strasbourg)
- od 2. do 5. svibnja (Strasbourg)
- 18. i 19. svibnja (Bruxelles)
- od 6. do 9. lipnja (Strasbourg)
- 22. i 23. lipnja (Bruxelles)
- od 4. do 7. srpnja (Strasbourg)
- od 12. do 15. rujna (Strasbourg)

- od 18. do 21. listopada (Strasbourg)
- 10. i 11. studenog (Bruxelles)
- od 22. do 25. studenog (Strasbourg)
- od 13. do 16. prosinca (Strasbourg)

- od 3. do 6. listopada (Strasbourg)
- od 17. do 20. listopada (Strasbourg)
- 9. i 10. studenog (Bruxelles)
- od 21. do 24. studenog (Strasbourg)
- od 12. do 15. prosinca (Strasbourg)
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Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 10. do 13. veljače 2020. u Strasbourgu. Kalendar
sjednica za 2020. godinu dostupan je ovdje.

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 siječnju 2020.
9. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana
Jandrokovića s predsjednikom EV-a Charlesom Michelom
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je predsjednika Europskoga vijeća
Charlesa Michela koji je boravio u Hrvatskoj na svečanom otvaranju hrvatskog predsjedanja
Vijećem Europske unije.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Europskoga vijeća Charles
Michel razgovarali su o glavnim prioritetima hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.
Predsjednik Hrvatskoga sabora upoznao je gosta s programom i temama parlamentarnih sastanaka
tijekom hrvatskog predsjedanja. Naglasio je da predsjedanje dolazi u zahtjevnom trenutku za
Europu koja se suočava s brojnim unutarnjim i vanjskim izazovima te da će zastupnici
nacionalnih parlamenata država članica imati priliku dati svoj doprinos u njihovom rješavanju.
Dvojica predsjednika razgovarala su i o aktualnim temama u Europskoj uniji o kojima će
Hrvatska u sljedećih šest mjeseci koordinirati zajednička stajališta – povlačenju Ujedinjene
Kraljevine iz EU-a, Višegodišnjem financijskom okviru te politici proširenja.
Predsjednik Sabora Jandroković naglasio je da je zajednički cilj sporazumno povlačenje UK-a iz
Unije radi pravne sigurnosti građana i poslovne zajednice te uspostava bližih odnosa s UK-om u
budućnosti. Kada je riječ o Višegodišnjem financijskom okviru, istaknuo je potrebu pravodobnog
pronalaska kompromisa o nastavku financiranja politika s dodanom vrijednošću i financiranja
politika usmjerenih novim izazovima. Naglasio je također da je za Hrvatsku važan nastavak
vjerodostojne politike proširenja te da će Hrvatska raditi na postizanju suglasja o potvrđenoj
europskoj perspektivi za kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, uz njihovo dosljedno
ispunjavanje utvrđenih kriterija za članstvo.
9. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak članova Odbora za poljoprivredu s
povjerenikom Europske komisije za poljoprivredu Januszem Wojciechowskim
Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu Janusz Wojciechowski sastao se s predsjednikom
Odbora za poljoprivredu Tomislavom Panenićem i članovima Odbora u Hrvatskom saboru.
Uvodno je Tomislav Panenić zahvalio povjereniku Wojciechowskom na posjetu i podsjetio na
velika očekivanja država članica vezana uz prijedlog novog okvira Zajedničke poljoprivredne
politike i sredstava koja će iz Višegodišnjeg financijskog okvira biti usmjerena na taj sektor.
Podsjetio je na važnost postizanja kompromisa u donošenju politike i značaj osnaživanja
komunikacije s nacionalnim parlamentima u postupcima usuglašavanja europskih politika.
Povjerenik Wojciechowski istaknuo je kako predsjedanje Hrvatske Vijećem, u iznimno bitnom
trenutku za donošenje ključnih odluka oko Višegodišnjeg financijskog okvira i nove Zajedničke
poljoprivredne politike, vidi kao priliku za usmjeravanje rasprave.
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Sudionici sastanka raspravljali su o brojnim izazovima na području ZPP-a, kao što su trend
opadanja broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, depopulacija ruralnih područja, potreba
za povećanjem „zelene ambicije“ i dodatno financiranje izazova vezanih uz okoliš i
biogospodarstvo, problem koncentracije poljoprivrednih zemljišta unutar Unije, nepoštene
trgovačke prakse i damping cijene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Istaknuto je kako Hrvatska ne podupire smanjenje sredstava za provedbu ZPP-a te kako ZPP nije
dobro promatrati samo kroz poljoprivrednu proizvodnju, već je potrebna i snažnija zaštita
njezinog društvenog i kulturnog utjecaja.
Povjerenik Wojciechowski naglasio je važnost razmjene iskustava i dobrih praksi između država
članica te istaknuo kako bi poljoprivredna politika trebala biti demokratičnija u ostvarivanju
svojih ciljeva. Ujedno je napomenuo kako Strateški planovi predstavljaju priliku za usmjeravanje
poljoprivrednih politika država članica u skladu s vlastitim potrebama poljoprivrednog i
preradbenog sektora, ali i regionalnim potrebama država članica.
10. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana
Jandrokovića i zastupnika s članovima Europske komisije
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i zastupnici Hrvatskoga sabora održali su sastanak s
Kolegijem povjerenika Europske komisije, koji boravi u Hrvatskoj na otvaranju hrvatskog
predsjedanja Vijećem Europske unije.
Na sastanku predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i zastupnika s Kolegijem
povjerenika Europske komisije predstavljeni su prioriteti hrvatskog predsjedanja, posebno oni o
kojima će se razgovarati na parlamentarnim sastancima. Naglašeno je da će zastupnici
nacionalnih parlamenata tijekom hrvatskog predsjedanja imati priliku razmijeniti mišljenja s
pozvanim povjerenicima o brojnim aktualnim temama. S obzirom na demokratski legitimitet,
zastupnici nacionalnih parlamenata važni su za približavanje europskih tema građanima te su u
tom smislu zastupnici Hrvatskoga sabora pozdravili Konferenciju o budućnosti Europe i nastavak
dijaloga s europskim građanima.
Članovi Europske komisije izrazili su punu potporu Hrvatskoj istaknuvši da je njezino uspješno
predsjedanje u interesu svih europskih institucija i država članica te da se raduju budućoj suradnji
s Hrvatskim saborom.
U nastavku sastanka razgovaralo se o aktualnim temama u Europskoj uniji – povlačenju UK-a,
Višegodišnjem financijskom okviru te politici proširenja, ali i o najvažnijim inicijativama Europske komisije poput Europskog zelenog plana.
Zastupnici Hrvatskoga sabora posebno su istaknuli Višegodišnji financijski okvir i potrebu
postizanja dogovora o ravnoteži financiranja politika s dodanom vrijednošću i politika usmjerenih
novim izazovima. Istaknuto je da kohezijska politika ima snažnu dodanu europsku vrijednost jer
je zbog svojeg doprinosa gospodarskom rastu, socijalnoj uključenosti, inovacijama i zaštiti
okoliša posebno važna za slabije razvijena područja. Kada je riječ o politici proširenja,
predsjednik Sabora Jandroković ponovio je da je za Hrvatsku važan nastavak vjerodostojne
politike proširenja te da će Hrvatska tijekom predsjedanja raditi na postizanju odluke temeljene na
potvrđenoj europskoj perspektivi za kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, uz njihovo
dosljedno ispunjavanje utvrđenih kriterija.
Zaključno, pozdravljena je ambicija da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent u
svijetu i bude globalni predvodnik te naglašeno da Hrvatska podupire sve napore prema
ispunjenju ciljeva iz Pariškog sporazuma.
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19. – 20. siječnja – Zagreb – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC), u
okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem
Na prvom sastanku parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije –
sastanku predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC) sudjelovalo je 125 sudionika:
predstavnika odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica EU-a, i Europskog parlamenta, država kandidatkinja te kao posebni gosti zastupnici parlamenata Gruzije,
Norveške i Švicarske.
Glavne teme sastanka, o kojima se raspravljalo s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom
Jandrokovićem, predsjednikom hrvatske Vlade Andrejem Plenkovićem, potpredsjednicom
Europskog parlamenta zaduženom za nacionalne parlamente Mairead McGuinness i
potpredsjednicom Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravkom Šuicom, bile su
prioriteti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije te uloga nacionalnih parlamenata i
COSAC-a u procesu donošenja odluka na razini Europske unije u novom sazivu europskih
institucija.
Program sastanka te ostale dokumente i informacije pogledajte na web stranici sastanka.
21. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjeta izaslanstva Odbora za europske poslove
njemačkog Bundestaga
Izaslanstvo se na odvojenim sastancima susrelo s domaćinom, predsjednikom Odbora za europske
poslove Domagojem Ivanom Miloševićem i članovima odbora, predsjednikom Hrvatskoga sabora
Gordanom Jandrokovićem, predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Mirom Kovačem i
članovima odbora te predsjednikom Odbora za pravosuđe Orsatom Miljenićem.
Tijekom sastanka izaslanstava odbora za europske poslove dvaju parlamenata razmijenjena su
mišljenja o zaključcima i inicijativama sa sastanaka predsjedajuće Trojke 19. siječnja te
predsjednika odbora za poslove Unije 20. siječnja. Poseban naglasak stavljen je na predstojeću
Konferenciju o budućnosti EU-a pri čemu je još jednom ponovljena važna uloga nacionalnih
parlamenata u raspravama o ovoj temi, o čemu hrvatska i njemačka strana imaju ista
stajališta. Sugovornici su također složni da je potrebno i dalje voditi razgovore o reformatiranju
sastanaka COSAC-a kako bi se postigla njihova što veća učinkovitost.
Govoreći o predstojećim događanjima tijekom hrvatskoga predsjedanja Domagoj Ivan Milošević
podsjetio je na sastanak na vrhu EU – zapadni Balkan u svibnju, s čim u vezi je izrazio nadu da će
do tada biti otvoreni pregovori između EU-a i Sjeverne Makedonije te Albanije.
Predsjednik Odbora za europske poslove Bundestaga Gunther Kirchbaum izrazio je zadovoljstvo
intenzivnim bilateralnim odnosima dvaju parlamenata, a vezano uz europski put Sjeverne
Makedonije i Albanije kazao je kako tim zemljama treba pružiti vjerodostojnu podršku. U vezi s
proširenjem EU-a izrazio je očekivanje da će tijekom hrvatskoga predsjedanja doći do pomaka u
promjeni stajališta nekih zemalja članica koje još uvijek imaju zadrške u vezi s procesom
proširenja i otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Na sastanku se razgovaralo i o pregovorima oko Višegodišnjega financijskog okvira, važnosti
pravne sigurnosti i namjenskog trošenja sredstava kohezijskih fondova. S tim u vezi Milošević je
podsjetio na važnost izrade procjene učinka kohezijskih sredstava na sve države članice, budući
da ona do sada još nije učinjena. Bilo je riječi i o značaju jačanja pozicije EU-a na međunarodnom
i sigurnosnom planu, što je i jedan od prioriteta hrvatskoga predsjedanja, te modalitetima jačanja
europskoga identiteta.
O jačanju uloge EU-a na globalnom planu razgovaralo se i na sastanku njemačkoga izaslanstva s
predsjednikom Odbora za vanjsku politiku Mirom Kovačem i članovima Odbora. Sugovornici su
suglasni da se odlaskom Ujedinjenog Kraljevstva mijenja položaj EU-a na vanjskopolitičkom i
sigurnosnom planu te da konsolidacija teritorija EU-a na zapadnom Balkanu tj. daljnje proširenje
EU-a, može imati veliki utjecaj na jačanje geopolitičkoga položaja Europe.
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Razgovaralo se i o drugim vanjskopolitičkim temama koje će biti istaknute tijekom hrvatskoga
predsjedanja, poput donošenja odluke o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i
Albanijom, hrvatskom doprinosu Konferenciji o budućnosti Europe i potrebi
snažnijeg angažmana zemalja EU-a u BiH. Vezano uz Konferenciju o budućnosti EU-a ponovno
je istaknut značaj uključivanja u rasprave nacionalnih parlamenata, ali i nezavisnih institucija te
pojedinaca koji mogu novim i inspirativnim idejama doprinijeti rješavanju raznih pitanja vezanih
uz budućnost EU-a. Razgovaralo se i o važnosti vladavine prava te utjecaju unutarnjih i vanjskih
migracija na društvenu i političku situaciju u pojedinim zemljama članicama.
Vladavina prava i učinkovito sudstvo bile su središnje teme interesa njemačkoga izaslanstva
tijekom sastanka s Orsatom Miljenićem, predsjednikom Odbora za pravosuđe. Miljenić je
izaslanstvo vrlo detaljno upoznao s rješenjima kojima se pokušavaju ukloniti problemi u
hrvatskome pravosuđu, kao i s okolnostima rada pravosudnih institucija i sudaca u Hrvatskoj na
svim razinama.
U tom kontekstu razgovaralo se i o načinu izbora sudaca u hrvatskome sustavu, problemu
njihovoga kasnog umirovljenja te potrebi osvježavanja kadrova stručnjacima iz područja
europskoga prava koji mogu doprinijeti stvaranju modernijeg i učinkovitijeg pravosudnog
sustava.
24. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet povjerenika Europske komisije za pravosuđe
Didiera Reyndersa
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i članovi odbora razgovarali su
s povjerenikom Europske komisije zaduženim za pravosuđe Didierom Reyndersom. Milošević se
uvodno osvrnuo na održani sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC) te je
predstavio najvažnija događanja parlamentarne dimenzije predsjedanja.
Europski povjerenik upoznao je članove Odbora s najvažnijim zadaćama novog saziva Komisije
te ukratko predstavio ulogu resora kojem je na čelu. Istaknuo je kako u radu očekuje i pomoć
nacionalnih parlamenata kao nositelja zakonodavnog procesa u državama članicama te
dodao kako se nada njihovoj aktivnoj ulozi u provedbi vladavine prava kao temeljne vrijednosti
Europske unije.
Reynders se osvrnuo na najvažnije zadaće u okviru resora pravosuđa, a to su, među ostalim,
osiguranje neovisnosti pravosudnog sustava, borba protiv korupcije i sloboda medija u svim
državama članicama. Naglasio je kako građane treba stalno podsjećati na vrijednosti na kojima
počiva Unija, posebno na vladavinu prava, koja predstavlja jamstvo za zaštitu prava
građana. Milošević je potvrdio kako je vladavina prava temelj na kojem počiva društvo te
istaknuo nužnost jačanja sustava i institucija na tom području.
U nastavku razgovora razmijenjena su mišljenja o proširenju Unije na države jugoistoka Europe,
utjecaju unutarnjih migracija na pojedine države članice, a razgovaralo se i o potrebi osnaživanja
europskog zakonodavstva na području digitalne tehnologije i umjetne inteligencije kako bi se i na
tom području mogli nositi s izazovima koje nosi novo tehnološko doba.
26. – 27. siječnja – Helsinki – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
Sastanak se održao u okviru parlamentarne dimenzije finskog predsjedanja Vijećem EU-a, koje
službeno završava Konferencijom predsjednika parlamenata EU-a, a koja će se održati u
Helsinkiju od 17. do 19. svibnja 2020. U ime tajnika Hrvatskoga sabora, na sastanku su
sudjelovale Andrea Halambek, predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove te Tanja
Babić, predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu.
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Na sastanku se Glavni tajnik Europskog parlamenta Klaus Welle osvrnuo na prošlogodišnje
izbore za EP i aktualni saziv EP-a te je raspravljen nacrt programa Konferencije predsjednika
parlamenata EU-a. Razgovaralo se o institucionalnim aspektima međuparlamentarne suradnje u
EU-u temeljem predloženog nacrta revidiranih Smjernica za međuparlamentarnu suradnju u EU,
pojačanoj uporabi tehnologije u međuparlamentarnoj suradnji te organizaciji prvog
međuparlamentarnog sastanka odbora o Eurojustu. Razmatrani su i mehanizmi političkog dijaloga
i ranog upozoravanja, nastavno na Zaključke plenarnog sastanka COSAC-a održanog u prosincu u
Helsinkiju, a predstavljeno je i izvješće o Međuparlamentarnoj mreži razmjene informacija IPEX
te su usvojeni zaključci o radu IPEX-a.
U dijelu sastanka posvećenom hrvatskom predsjedanju Vijećem EU-a predstojnica Ureda za
međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora Andrea Halambek predstavila je program i
prioritete hrvatskoga predsjedanja. Poseban naglasak stavljen je na konferencije i sastanke koji će
se održati u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja i teme o kojima će se raspravljati
tijekom međuparlamentarnih sastanaka. Izvijestila je i o rezultatima već održanog sastanka
predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC). Također je prikazan promotivni film hrvatskog
predsjedanja.
U raspravi o Konferenciji o budućnosti Europe, glavni tajnici nacionalnih parlamenata istaknuli
su ključnim sudjelovanje građana u Konferenciji, kao i sudjelovanje parlamenata kao njihovih
predstavnika. Ukazali su na snažniju ulogu nacionalnih parlamenata koji bi trebali sudjelovati i u
radu Konferencije i u Upravljačkom vijeću. Dodatno, sudionici su naglasili potrebu podjednake
uključenosti EP-a i nacionalnih parlamenata.
27. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet izaslanstva Odbora za proračune Europskog
parlamenta
Saborski odbori za regionalni razvoj i fondove Europske unije, financije i državni proračun te
europske poslove sastali su se s članovima Odbora za proračune Europskog parlamenta, koji su
ujedno i izvjestitelji za novi Višegodišnji financijski okvir (VFO).
Uvodno je predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić predstavila
događanja koja će se odvijati u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem
EU-a te se posebno osvrnula na skorašnji Europski parlamentarni tjedan, kao priliku za daljnju
razmjenu mišljenja o gospodarskim, proračunskim i socijalnim temama, s naglaskom na VFO.
Istaknula je kako je hrvatsko predsjedanje predano postizanju ambicioznog, uravnoteženog i
održivog dogovora o VFO-u za razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Predsjednik Odbora za proračune EP-a Johan van Overtveldt pozdravio je hrvatsko predsjedanje
Vijećem i složio se kako će pitanje donošenja VFO-a biti jedna od ključnih tema predsjedanja.
Posebno je istaknuo važnu ulogu nacionalnih parlamenata u tom procesu. Na to se nadovezala
članica Odbora Margarida Marques koja je naglasila potrebu aktivnog uključivanja nacionalnih
parlamenata, putem nadležnih odbora, u praćenje donošenja VFO-a. Istaknuta je želja EP-a da se
novi VFO usvoji do 1. siječnja 2021. kako bi se ostvarili svi ciljevi daljnjeg razvoja i
funkcioniranja EU-a.
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević potvrdio je hrvatsko zalaganje
za postizanje dogovora oko donošenja VFO-a te napomenuo kako će se na plenarnom zasjedanju
COSAC-a u svibnju raspravljati o distributivnim učincima proračuna EU-a.
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Tijekom sastanka otvorene su brojne teme, a dominirala je kohezijska politika. Članovi saborskih
odbora naglasili su važnost doprinosa kohezijske politike na različitim područjima razvoja te
ponovili kako Hrvatska dijeli stajalište država članica neto primateljica – Prijateljica kohezije o
protivljenju smanjenja ukupne razine proračuna te zalaganju za zadržavanje dosadašnjih razina
kohezijske i poljoprivredne politike. Istaknute su brojne dobrobiti korištenja sredstava iz fondova
EU-a u Hrvatskoj u proteklom razdoblju, posebno na razini lokalne samouprave. Naglašena je
važnost daljnjeg uravnoteženog razvoja Unije, s obzirom na probleme unutarnjih migracija, a
posebno iseljavanja mladih.
Razgovaralo se i o financiranju politika usmjerenih prema novim izazovima, kao što su klimatske
promjene, digitalne usluge i istraživanje te o potrebi njihovog integriranja s kohezijskom
politikom.
27. – 28. siječnja – Den Haag – posjet Europolu izaslanstva Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost
U radnom posjetu sjedištu Europola boravili su predsjednik Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost i voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkoj skupini za
parlamentarni nadzor Europola Ranko Ostojić te potpredsjednik Odbora i zamjenik voditelja
izaslanstva Petar Škorić.
Posjet je dio priprema za supredsjedanje 6. sastankom Zajedničke skupine za parlamentarni
nadzor Europola (JPSG) koji će se održati 22. i 23. ožujka 2020. godine u Zagrebu, u okviru
parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije. U sjedištu Europola
održan je sastanak s izvršnom direktoricom Agencije Catherine De Bolle koja je pozdravila
predviđeni nacrt programa 6. sastanka JPSG-a te istaknula važnost redovite razmjene mišljenja s
izabranim predstavnicima građana, posebice u smislu jačanja prepoznatljivosti Europola u
javnosti.
Predsjednik Odbora i voditelj izaslanstva Ranko Ostojić istaknuo je kako smatra Zajedničku
skupinu za parlamentarni nadzor Europola važnim forumom ne samo u provedbi parlamentarnog
nadzora već i u produbljivanju zajedničkog razumijevanja funkcioniranja te institucije kao i
jačanja odgovornosti i transparentnosti rada Europola prema građanima Unije. Predsjednik i
potpredsjednik Odbora razmijenili su mišljenja s izvršnom direktoricom Europola o potrebi
jačanja suradnje s državama jugoistoka Europe te o budućim proračunskim projekcijama
Europola.
Izaslanstvu su tijekom radnog posjeta predstavljeni okviri rada te aktivnosti Europskog centra za
teški i organizirani kriminal (ESOCC), Europskog centra za borbu protiv terorizma (ECTC),
Europskog centra za krijumčarenje migranata (EMSC) i Europskog centra za kibernetički
kriminal (EC3). U razgovoru predstavnika Europola i hrvatskog izaslanstva o organiziranom
krijumčarenja migranata istaknuto je kako osobe uhićene zbog ovih kaznenih djela u pravilu
predstavljaju vozače ili pomagače, dok je utvrđivanje organizatora u lancu krijumčarenja otežano
zbog velikog broja sudionika u kaznenom djelu koji često nisu izravno povezani niti se
međusobno poznaju.
U zaključnom dijelu radnog posjeta hrvatsko izaslanstvo je održalo sastanak s hrvatskim
časnicima za vezu pri Europolu Marijom Rošićem i Josipom Pokrajčićem.
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28. siječnja – Bruxelles/Europski parlament – predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan
Jandroković sudjelovao je, kao posebni gost u svojstvu predsjedavajućeg Vijećem Europske
unije, na sastanku predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika nacionalnih
parlamenata zapadnog Balkana te na odvojenom sastanku s Konferencijom predsjednika
Europskoga parlamenta.
Sastanak je sazvan na inicijativu predsjednika Europskoga parlamenta Davida Sassolija u svjetlu
predstojećih odluka europskih institucija ključnih za daljnji proces proširenja.
Uime hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan
Jandroković u svom je uvodnom obraćanju naglasio da je nastavak proširenja jedan od prioriteta
hrvatskoga predsjedanja.
Imajući u vidu današnje izazove s kojima se suočava Europska unija, svako daljnje slabljenje
politike proširenja može dovesti do nestabilnosti u neposrednom susjedstvu Unije. Stoga,
osnaživanje sigurnosti i stabilnosti traži da Unija konsolidira svoj politički prostor. Istaknuo je da
je proširenje dvosmjeran proces. Ono je važno za stabilnost jugoistoka Europe, ali je od interesa i
za samu Europsku uniju u političkom, sigurnosnom i gospodarskom pogledu. Također, podsjetio
je da pristupanje Europskoj uniji ima transformacijsku snagu jer zemlje koje pristupaju prihvaćaju
vrijednosti Europske unije, ispunjavaju zadane kriterije, uključujući i rješavanje otvorenih pitanja
sa susjedima, provode reforme te politički i gospodarski mijenjaju svoja društva.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Jandroković istaknuo je da se Hrvatska zalaže za povratak
vjerodostojne europske političke predanosti prema jugoistoku Europe. A tu vjerodostojnost čini s
jedne strane obveza Europske unije da ispuni svoja obećanja i nastavi s jasnom europskom
perspektivom za zemlje u našem susjedstvu – temeljenom na jasnom procesu pristupanja,
vođenom načelom vlastitih postignuća i pravedne uvjetovanosti. S druge strane, zemlje jugoistoka
Europe trebaju ispuniti zadane političke i gospodarske kriterije, uz snažnu političku volju i stvarne
dugoročne rezultate.
Naglasio je da će Hrvatska raditi na postizanju političke odluke temeljene na potvrđenoj
europskoj perspektivi za sve zemlje te će se posebice zalagati za otvaranje pregovora sa
Sjevernom Makedonijom i Albanijom kao i za napredak Bosne i Hercegovine prema dobivanju
statusa kandidata. Izrazio je uvjerenje da će se postići suglasje o ovim važnim odlukama prije
Zagrebačkog samita u svibnju, koji bi trebao biti nova prigoda da Europska unija potvrdi svoju
privrženost europskoj perspektivi jugoistoka Europe.
31. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak izaslanstva Odbora za prava žena i
jednakost spolova (FEMM) EP-a s članovima Odbora za ravnopravnost spolova HS-a
Članovi Odbora Europskog parlamenta boravili su u Hrvatskoj kako bi se detaljnije upoznali s
položajem žena, djelovanjem na očuvanju i unaprjeđenju prava žena i sprječavanju rodno
utemeljenoga nasilja, položajem žena na tržištu rada te seksualnim i reproduktivnim pravima
žena.
Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabina Glasovac upoznala je izaslanstvo s
djelokrugom rada i drugim aktivnostima Odbora i njegovoj ulozi u promicanju prava žena i rodne
ravnopravnosti. U vezi s položajem žena na tržištu rada, naglasila je kako među nezaposlenim
dijelom populacije prevladavaju žene, a one koje su zaposlene su potplaćene i rade u potplaćenim
sektorima. Istaknula je kako su žene u znatno manjoj mjeri na vodećim funkcijama, nemaju
jednaku mogućnost napredovanja i često su žrtve spolnoga uznemiravanja u radnim sredinama.
Osvrnula se na napore koji se ulažu u osnaživanje žena na području zdravlja i zdravstvene zaštite,
a iznijela je i podatke o političkoj participaciji žena na lokalnim razinama i problemu ravnopravne
zastupljenosti žena u predstavničkim ili izvršnim tijelima na lokalnoj i državnoj razini.
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Tijekom sastanka razgovaralo se i o ženama i djeci žrtvama obiteljskoga nasilja te implementaciji
Istanbulske konvencije na tom području, posebice u dijelu koji se tiče osnivanja skloništa za žene
i djecu žrtve nasilja. O problemu žena, žrtava seksualnog nasilja u ratu govorio je Predrag Fred
Matić, član Odbora EP-a, koji je napomenuo kako je tijekom rata u Hrvatskoj evidentirano oko
2600 žrtava seksualnoga nasilja, većinom žena, ali i muškaraca. Među ostalim, najavio je
skorašnje predstavljanje projekta o seksualnim i reproduktivnim pravima žena pred EP-om, poput
izvješća Estrela iz 2013. godine.
Izaslanstvo Odbora EP-a zanimala je dostupnost zdravstvene usluge prekida trudnoće i pojava
tzv. „moliteljskih inicijativa“ pred hrvatskim bolnicama. S tim u vezi Glasovac je istaknula kako
se treba zalagati za očuvanje stečenih prava žena te se njihov položaj ne bi smio unazaditi
uskraćivanjem prava na prekid trudnoće bilo vršenjem pritiska od strane „molitvenih grupa“, bilo
prizivom savjesti pojedinih liječnika.
Najave međuparlamentarnih sastanaka u veljači 2020.
18. – 19. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2020. 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
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