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Sadržaj:
Tema broja

Treći sastanak u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a –
Međuparlamentarna konferencija o ZVSP-u i ZSOP-u održana je od 2. do 4. ožujka 2020. u
hotelu Westin.
Konferencija je okupila 160 sudionika – izaslanstva odbora za vanjske poslove i odbora za
obranu nacionalnih parlamenata država članica i izaslanstvo Europskog parlamenta, izaslanstva
europskih država članica NATO-a Islanda, Norveške i Ujedinjene Kraljevine, izaslanstva
nacionalnih parlamenata država kandidatkinja za članstvo u Uniji, predstavnike Europske
komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i Regionalnog vijeća za suradnju te ostale
goste.
U svojstvu ključnih govornika na Konferenciji su sudjelovali predsjednik Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i ministar
vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kao i drugi govornici iz Europske komisije i
Europske službe za vanjsko djelovanje
Kako zastupnici i službenici Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora na sastancima
Konferencije redovito sudjeluju od njezinih početaka, uključujući i sudjelovanje u statusu
promatrača prije hrvatskoga članstva u Europskoj uniji, Odbor za vanjsku politiku kao matično
radno tijelo za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku započeo je organizacijske pripreme
Konferencije u proljeće 2019. promišljajući mogućnosti jačanja njezinog utjecaja kao
instrumenta koji doprinosi snažnijoj ulozi i vidljivosti nacionalnih parlamenata te približavanju
građanima europskih tema povezanima s vanjskom, sigurnosnom i obrambenom politikom
Unije.
U tom smislu, na inicijativu Hrvatskoga sabora program Konferencije sadržavao je dva nova
elementa: uvođenje rasprave o aktualnoj temi, koju su sva izaslanstva imala mogućnost
predložiti do samog početka Konferencije te ponovno usvajanje zaključaka Konferencije, koji
se nisu usvajali od sastanka na Malti 2017., kao jasne poruke sudionika upućene institucijama
Europske unije.
Teme Konferencije
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, u nastavku
Konferencije sudionici su raspravljali o tri teme: globalnim izazovima za postojanu i utjecajnu
Europu, europskoj perspektivi država zapadnog Balkana te jačanju europske obrambene
suradnje i industrije. Dodatno, organizirane su tri radionice na kojima se raspravljalo o: politici
Istočnog partnerstva nakon 2020., ulozi Europskog i nacionalnih parlamenta u stalnoj
strukturiranoj suradnji (PESCO) na području sigurnosti i obrane te o ulozi žena u očuvanju mira
i sigurnosti.

str.
1

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

3

Iz Europskog
parlamenta

4

Međuparlamentarna 7
suradnja u
Europskoj uniji

stranica 2

Rasprava o aktualnoj temi
Rasprava o aktualnoj temi uključena je u dnevni red Konferencije po prvi puta kako bi doprinijela
dinamičnosti rasprave i omogućila izaslanstvima veći utjecaj na dnevni red Konferencije.
Prijedlozi tema za hitnu raspravu, koje su podnijeli brojni nacionalni parlamenti, bili su
usredotočeni na situaciju u dvije zemlje na jugoistoku Sredozemlja - Libiji i Siriji.
Usvajanje Zaključaka Konferencije
Nacrt zaključaka izrađen je u suradnji s Europskim parlamentom te je 13. veljače 2020. upućen
nacionalnim parlamentima. Na tekst Nacrta zaprimljen je 71 amandman od 15 izaslanstava država
članica. Kompromisni tekst, kojim se nastojalo uvažiti pristigle prijedloge, izrađen je također u
suradnji s Europskim parlamentom nakon čega je 28. veljače 2020. Prijedlog zaključaka ponovno
upućen izaslanstvima.
Zaključci Konferencije usvojeni su konsenzusom te će se uputiti predsjednicima nacionalnih
parlamenata država članica i predsjedniku Europskog parlamenta, predsjednicima Europskog
vijeća i Komisije te visokom povjereniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
Više o Konferenciji: Konferenciju je moguće pogledati u video arhivi na YouTube kanalu.
Dokumenti i informacije o Konferenciji dostupni su na saborskoj stranici parlamentarne
dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove je 14. veljače održao 57. sjednicu, zajedničku s Odborom za
poljoprivredu, na kojoj je ministrica poljoprivrede Marija Vučković izvijestila o sastanku Vijeća
za poljoprivredu i ribarstvo održanom 27. siječnja 2020., kojim je predsjedala te o prioritetima iz
nadležnosti Ministarstva poljoprivrede tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
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 veljači stajalište Republike
Hrvatske za sastanak Vijeća Europske unije:

Stajalište Republike Hrvatske za 3747. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku.
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Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u veljači donio tri zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

PZE 824

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o tržištu plina

9

16

donesen

2.

postupka
redovni

PZE 838

Prijedlog zakona o službenoj
statistici, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

16

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 834

Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj
2021. godine, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

16

donesen

1. i 2.

hitni

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 29. veljače 2020. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 34 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 12 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 22 neobvezujuća pravna akta.
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

PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2020)
48

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru
nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)

COM (2020)
49

Prijedlog direktive Vijeća o administrativnoj suradnji u
području oporezivanja (kodificirani tekst)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
19. 2. 2020.
...
12. 2. 2020.
...
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Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta
Strasbourg, 10. – 13. veljače 2020.
I. Glavni naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Predloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu Europske unije s Ujedinjenom Kraljevinom
Velike Britanije i Sjeverne Irske
Velikom većinom glasova usvojena je rezolucija Europskog parlamenta o predloženom mandatu za
pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske. U
rezoluciji se iznosi stajalište o ambicioznom i sveobuhvatnom novom partnerstvu između EU-a i
UK, na temelju nacrta pregovaračkih smjernica Europske komisije od 3. veljače 2020. kojima EK
poziva Vijeće Europske unije da odobri otvaranje pregovora o novom partnerstvu s UK, da
imenuje Komisiju pregovaračem Unije i uputi smjernice pregovaraču te da odredi poseban odbor
u savjetovanju s kojim se pregovori moraju voditi.
EP ističe svoju odlučnost da uspostavi što bliži odnos s UK i naglašava da bi sporazum o
pridruživanju između EU-a i UK (u nastavku: «Sporazum») trebao pružiti odgovarajući okvir za
budući odnos koji se temelji na tri glavna stupa: gospodarskom partnerstvu, partnerstvu u
vanjskim poslovima, posebnim sektorskim pitanjima i tematskoj suradnji. Sporazum, sklopljen u
skladu s člankom 217. UFEU-a, trebao bi biti u skladu sa sljedećim načelima:

treća država ne smije imati ista prava i povlastice kao država članica EU-a odnosno članica
Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) ili Europskoga gospodarskog prostora
(EGP),

zaštita punog integriteta i ispravnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, carinske unije i
nedjeljivosti četiriju sloboda, a posebno razina suradnje u gospodarskom stupu, trebali bi
biti razmjerni slobodi kretanja ljudi,

očuvanje autonomije odlučivanja EU-a,

očuvanje pravnog poretka EU-a i uloge koju u njemu ima Sud EU-a,

trajna privrženost demokratskim načelima, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kako
su utvrđeni prije svega u Općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda (UN) o ljudskim pravima,
Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinim protokolima,
Europskoj socijalnoj povelji, Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda i drugim
međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima UN-a i Vijeća Europe, kao i trajna
privrženost poštovanju načela vladavine prava,

jednaki uvjeti kojima se osiguravaju istovjetni standardi u socijalnoj politici, politici rada,
zaštite okoliša, tržišnog natjecanja i državnih potpora, među ostalim s pomoću čvrstog i
sveobuhvatnog okvira za tržišno natjecanje i kontrolu državnih potpora,

načelo predostrožnosti, načelo da se šteta nanesena okolišu popravlja prvenstveno na izvoru
i načelo „onečišćivač plaća”,

očuvanje sporazuma EU-a s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, uključujući
Sporazum o EGP-u, i održavanje ukupne ravnoteže tih odnosa,

zaštita financijske stabilnosti EU-a i usklađenost s njegovim regulatornim i nadzornim
režimom i standardima te njihova primjena,


dobra ravnoteža prava i obveza, uključujući, ako je to primjereno, razmjerne financijske
doprinose.
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Zaključno se ističe da bi svaki budući sporazum između EU-a i UK kao treće zemlje trebao
sadržavati odredbe o uspostavi dosljednog i pouzdanog sustava upravljanja kao sveobuhvatnog
okvira, koji će obuhvaćati zajednički stalni nadzor/upravljanje Sporazumom i mehanizme
rješavanja sporova i provedbe u vezi s tumačenjem i primjenom odredbi Sporazuma. EP je
ustrajan u svome stajalištu da bi se Sporazumom trebalo predvidjeti osnivanje zajedničkog
parlamentarnog tijela EU-a i UK zaduženog za praćenje provedbe budućeg sporazuma.
Pregovori o sporazumima između Unije i trećih zemalja i njihovo sklapanje provode se u skladu s
postupkom propisanim u čl. 218. UFEU-a.
Ocjena prijedloga Europske komisije o izmijenjenoj metodologiji proširenja
Povjerenik EK za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi zastupnicima je predstavio glavne
naglaske Komunikacije EK Unapređenje pristupnog procesa – Vjerodostojna perspektiva EU-a za
zapadni Balkan, koja je predstavljena 5. veljače 2020. U Komunikaciji se utvrđuju konkretni
prijedlozi Komisije za jačanjem odnosno novi zamah cjelokupnog pristupnog procesa koji se
temelje na četiri glavna načela: (i) više vjerodostojnosti, (ii) jače političko vodstvo, (iii)
dinamičniji proces i (iv) predvidljivost te pozitivno i negativno uvjetovanje. Općeniti je cilj ovih
prijedloga povećati vjerodostojnost i povjerenje na objema stranama te postići bolje rezultate na
terenu. Predložene promjene mogu se prilagoditi postojećim pregovaračkim okvirima kako bi se u
regiji zB osigurali ravnopravni uvjeti za sve dionike. To znači da se pregovarački okviri za Srbiju
i Crnu Goru, države kandidatkinje koje su započele pregovore, neće izmijeniti, nego se prijedlozi
mogu unijeti u postojeće okvire uz suglasnost tih dviju zemalja.
Revizija metodologije proširenja provodi se zbog razočaranja prouzrokovanog neuspjehom EV-a
da postigne dogovor o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u
listopadu 2019. Albanija i Sjeverna Makedonija imaju status država kandidata, dok Bosna i
Hercegovina i Kosovo imaju status potencijalnih kandidata za članstvo u EU-u. Velika većina
zastupnika pozdravila je prijedlog Komisije i izrazila nadu da će EV na sastanku u ožujku 2020.
donijeti odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Ujedno
su podsjetili da odgađanje otvaranje pregovora dovodi u pitanje cjelokupni reformski proces u ove
dvije države.
Automatizirani postupak donošenja odluka: Osiguravanje zaštite potrošača i slobodnog
kretanja robe i usluga
Imajući u vidu izrazito brzi tehnološki napredak u području umjetne inteligencije, strojnog učenja,
složenih algoritamskih sustava i automatiziranih postupaka donošenja odluka kao i brojne
primjene, prilike i izazove koje nude ove tehnologije te njihov utjecaj na gotovo sve sektore
unutarnjeg tržišta, EP u nezakonodavnoj rezoluciji usvojenoj 12. veljače 2020. poziva na
donošenje snažnog niza pravila za zaštitu potrošača u kontekstu umjetne inteligencije i
automatiziranog odlučivanja, a kako bi se osiguralo da nova pravila odgovaraju svrsi, da su
korisnici i potrošači zaštićeni od eventualne štete, da su proizvođačima jasne njihove obveze i da
korisnici znaju kako koristiti proizvode sa sposobnošću automatiziranog donošenja odluka.
Priprema posebnog sastanka Europskog vijeća 20. veljače 2020. o Višegodišnjem financijskom
okviru za razdoblje 2021. – 2027.
Uoči posebnog sastanka EV-a 20. veljače 2020. zastupnici su s Vijećem i EK raspravljali o
prioritetima za sljedeći dugoročni proračun EU-a u razdoblju 2021. – 2027.
Zastupnici su ponovno pozvali na postizanje dogovora o ambicioznom Višegodišnjem
financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. kojim će se osigurati kontinuitet glavnih
politika EU-a.
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Većina zastupnika ustrajala je na tome da se u okviru VFO-a 2021. – 2027. trebaju osigurati
dostatna sredstva za postizanje zajedničkih ambicija kao što su borba protiv klimatskih promjena,
digitalna i ekološka transformacija, daljnje pružanje potpore regijama i gradovima,
poljoprivrednicima, mladima, istraživačima i poduzetnicima. Zastupnici su ponovno naglasili
značaj „vlastitih sredstava” EU-a kao i povezivanja proračuna EU-a s poštovanjem vladavine
prava.
Informativna bilješka o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. Službe EP-a za usluge parlamentarnih
istraživanja (EPRS) dostupna je ovdje.
Šefovi država ili vlada EU-a nakon intenzivnih pregovora 20. i 21. veljače 2020. nisu uspjeli
postići dogovor o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. Neka od glavna pitanja u pregovorima su
ukupna razina proračuna, iznosi za glavna područja politike, financiranje, uključujući prihode
(vlastiti resursi) i korekcije te uvjeti i poticaji.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepom
Borrellom i nadležnim povjerenicima raspravljali o planu SAD-a za Bliski istok: odgovor EU-a u
skladu s međunarodnim pravom, aktualnom sigurnosnom stanju u Siriji te o novoj sveobuhvatnoj
strategiji EU-a i Afrike, na temelju pitanja za usmeni odgovor koje je EK uputio Odbor za razvoj
(DEVE) EP-a.
Vijetnam. Nakon prethodne rasprave, zastupnici su dali suglasnost za sklapanje Sporazuma o
slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama te Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i njezinih
država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane. Kako se navodi
u obrazloženju priloženom zakonodavnoj rezoluciji, Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i
Vijetnama najopsežniji je i najambiciozniji sporazum te vrste dosad sklopljen između EU-a i neke
zemlje u razvoju. Predstavlja ambiciozan model za trgovinsku politiku EU-a s gospodarstvima u
usponu u okviru kojega se nastoji postići uzajamno korisno partnerstvo.
Sporazumom o slobodnoj trgovini u roku od deset godina ukinut će se gotovo sve carine između
Vijetnama i EU-a, a istovremeno će se zaštititi tipični europski proizvodi dok će se europskim
poduzećima omogućiti pristup vijetnamskom tržištu javne nabave. Sporazum je i instrument za
poticanje ekološkog i socijalnog napretka u Vijetnamu.
Sporazum je važan korak prema konačnom cilju EU-a – uspostavi međuregionalnog područja
slobodne trgovine s državama ASEAN-a. Uz slične sporazume sa Singapurom i Japanom, ovim se
sporazumom jačaju odnosi EU-a s Azijom u vrijeme kad se multilateralna trgovina temeljena na
pravilima dovodi u pitanje. On predstavlja snažnu protutežu protekcionističkim nastojanjima.
II. Ostalo. U skladu s Odlukom EV-a od 28. lipnja 2018. o utvrđivanju sastava EP-a u razdoblju
2019. – 2024. koja uzima u obzir povlačenje UK iz EU-a te nakon izlaska UK iz EU-a 31. siječnja
2020. i slijedom toga napuštanja EP-a 73 zastupnika izabranih u UK, na plenarnoj sjednici 10.
veljače 2020. objavljena je preraspodjela zastupničkih mjesta koja utvrđuje ukupni broj zastupnika
EP-a na 705. Prilikom ove raspodjele Hrvatska je dobila jedno zastupničko mjesto te ulaskom u
EP zastupnice Romane Jerković (S&D) ukupni broj hrvatskih zastupnika sada iznosi 12. Istoga
dana objavljen je i revidirani brojčani sastav parlamentarnih odbora i pododbora.
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.
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. Sljedeća plenarna sjednica EP-a
održat će se od 9. do 12. ožujka 2020. u Strasbourgu.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata
u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je na jednom sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), koji je
održan 3. veljače 2020. Dnevni red obuhvaćao je sljedeće točke:

Budući odnosi Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

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 veljači 2020.
3. veljače – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet predsjednika Europskog revizorskog suda
Klaus-Heinera Lehnea
Predsjednik Europskog revizorskog suda Klaus-Heiner Lehne i članovi Suda Ivana Maletić i
Rimantas Šadžius sastali su se na odvojenim sastancima s potpredsjednikom Hrvatskoga sabora
Željkom Reinerom te s Odborom za europske poslove i Odborom za financije i državni proračun
Na sastancima je predstavljena uloga Europskog revizorskog suda te je istaknuto kako Sud nema
zakonodavne ovlasti već pridonosi unaprjeđivanju načina na koji Europska komisija upravlja
proračunom Unije i izvješćuje o financijama.
Predsjednik Lehne upoznao je sudionike sastanaka s radom Suda te napomenuo kako je osnovna
zadaća Suda provedba revizije učinkovitosti financijskog poslovanja Unije. Istaknuo je potrebu
trošenja financijskih sredstava ne samo u interesu regija već Unije u cijelosti. Zaključno, naglasio
je važnost suradnje Suda s nacionalnim parlamentima.
U nastavku razgovora razmijenjena su mišljenja o tijeku pregovora za novi Višegodišnji
financijski okvir.
13. veljače – Bratislava – sastanak predsjednika nacionalnih parlamenata Slavkov formata
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjelovao je, u svojstvu predsjedavajućeg
Vijećem Europske unije, na sastanku predsjednika nacionalnih parlamenata Slavkov formata
(Austrija, Češka, Slovačka). Na sastanku na temu proširenja sudjelovali su također predsjednici
parlamenata Crne Gore i Srbije.
Uime hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan
Jandroković u uvodnom obraćanju podsjetio je na prioritete hrvatskog predsjedanja kojima
Hrvatska želi pridonijeti osnaživanju Europe koja se suočava s brojnim unutarnjim i vanjskim
izazovima. Izvijestio je i o četiri glavne teme koje su trenutačno u fokusu – Višegodišnji
financijski okvir, Konferencija o budućnosti Europe, novi odnosi s Ujedinjenom Kraljevinom i
nastavak politike proširenja.
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Kada je riječ o proširenju, predsjednik Jandroković naglasio je da je interes Europske unije
stabilno, mirno, demokratsko, napredno i europski orijentirano susjedstvo. Daljnje proširenje
mora biti njezin prioritet u političkom, sigurnosnom i gospodarskom pogledu. Stoga će Hrvatska
raditi na postizanju konsenzusa o nastavku politike proširenja među državama članicama, prije
Zagrebačkog samita u svibnju.
Naglasio je da će Hrvatska, na temelju prijedloga Komisije o novoj metodologiji pregovaračkog
procesa, razgovarati s državama članicama o tome kako učiniti pregovore učinkovitijima te
potaknuti reforme i pripreme za članstvo.
Pozdravio je prijedlog Europske komisije kao korak u daljnjem razvoju pregovaračkog procesa,
koji u jednakoj mjeri uzima u obzir interese država članica i država kandidatkinja. Predsjednik
Sabora izdvojio je načela na kojima se temelji novi pregovarački proces – vjerodostojnost,
snažnije političko upravljanje, dinamičnost i predvidljivost. Ta načela trebala bi omogućiti
nastavak procesa proširenja te brže reforme i ispunjavanje zadanih političkih i gospodarskih
kriterija država kandidatkinja. Naglasio je također važnost regionalne suradnje koja uključuje
rješavanje otvorenih pitanja u duhu dijaloga i dobrosusjedskih odnosa. Zaključno, predsjednik
Sabora podsjetio je da proces proširenja mora biti vođen načelom vlastitih postignuća i stroge, ali
pravedne uvjetovanosti.
18. – 19. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2020.
U okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem, Hrvatski sabor je, uz
Europski parlament, bio suorganizator ovogodišnjeg Europskog parlamentarnog tjedna za vrijeme
kojega su održane Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji, Konferencija o Europskom semestru te 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.
Na Europskom parlamentarnom tjednu sudjelovalo je izaslanstvo Hrvatskoga sabora u sastavu:
potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora Željko Reiner,
predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić, predsjednik Odbora za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras, predsjednik Odbora za europske poslove
Domagoj Ivan Milošević, predsjednik Odbora za gospodarstvo Darinko Kosor, potpredsjednik
Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Damir Mateljan, potpredsjednik Odbora za
financije i državni proračun Boris Lalovac, član Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek, član
Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Ante Babić i članica Odbora za financije
i državni proračun Božica Makar.
Europski parlamentarni tjedan okupio je predstavnike svih nacionalnih parlamenata Europske
unije, jedne države kandidatkinje (Crna Gora), jedne države potencijalne kandidatkinje (Bosna i
Hercegovina) i jedne države promatrača (Norveška) te zastupnike u Europskom parlamentu.
Raspravljalo se o Europskom semestru, Ekonomskoj i monetarnoj uniji, Višegodišnjem
financijskom okviru, borbi protiv klimatskih promjena te socijalnim temama.
U zajedničkoj organizaciji Hrvatskoga sabora i Europskog parlamenta dogovorene su teme
sastanaka i sudjelovanje važnih gostiju – između ostalih potpredsjednika Vlade i ministra
financija Zdravka Marića, izvršnog potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa,
potpredsjednice Europske komisije Dubravke Šuice, povjerenika Komisije za zapošljavanje i
socijalna prava Nicolasa Schmita te povjerenika Komisije za gospodarstvo Paola Gentilonija. Na
sastancima su sudjelovali i predsjednik Europskupine Mário Centeno, član Izvršnog odbora
Europske središnje banke Fabio Panetta, potpredsejdnica Europske investicijske banke Emma
Navarro, glavni direktor Međunarodne organizacije rada Guy Ryder te posebni izaslanik
Ujedinjenih naroda za klimatsku politiku i finacije Mark Carney.
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Nazočnima su se na otvaranju Međuparlamentarne konferencije o stabilnosti, gospodarskoj
koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji obratili potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik
predsjednika Hrvatskoga sabora Željko Reiner i predsjednik Europskog parlamenta David Maria
Sassoli.
Svim sastancima supredsjedali su zastupnici Hrvatskoga sabora.
Dokumenti i informacije o Europskom parlamentarnom tjednu dostupni su na stranicama
Europskog parlamenta, IPEX-a te na saborskoj stranici parlamentarne dimenzije hrvatskoga
predsjedanja Vijećem.
Najave međuparlamentarnih sastanaka u ožujku 2020.
5. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora povodom
Međunarodnog dana žena 2020. na temu „25. obljetnica Deklaracije iz Beijinga i Platforme za
akciju“, u organizaciji Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) EP-a – otkazano
22. – 23. ožujka – Zagreb – 6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije
Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol) – odgođeno

Uredništvo Biltena: Tanja Babić, Tatjana Briški, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Mario Straka,
Jelena Špiljak
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