BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskome saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskome 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. 91

Jačanje europske obrane uoči usvajanja Strateškog kompasa
Ožujak 2021.

Uoči usvajanja Strateškog kompasa za sigurnost i obranu, dokumenta koji će povezati Globalnu
strategiju EU-a o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i proces vojnog planiranja kroz
operacionalizaciju tri strateška prioriteta – upravljanje krizama, izgradnja kapaciteta partnera i
zaštita EU-a i njezinih građana, Europska komisija je 15. veljače 2022. predstavila obrambeni
paket.
Strateški kompas kao ideja stvaranja političkog dogovora oko zajedničke sigurnosti i obrane
predstavljen je tijekom njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a 2020. Prvi nacrt predstavljen je
u studenome 2021. na Vijeću za vanjske poslove u sastavu ministara vanjskih poslova i
ministara obrane, nakon čega su slijedili intenzivni pregovori o dokumentu. Usvajanje se
očekuje na sastanku Vijeća za vanjske poslove u ožujku 2022., a njegovo odobrenje na sastanku
Europskog vijeća 24. i 25. ožujka 2022.
Obrambeni paket Komisije sastoji se od Komunikacije o budućem doprinosu Komisije
europskoj obrani i Plana za ključne tehnologije za sigurnost i obranu.
Europska unija mora hitno djelovati kako bi ojačala svoje obrambene kapacitete u sadašnjem
kontekstu i kako bi se mogla nositi sa sadašnjim i budućim prijetnjama, pri čemu će se oslanjati
na novu generaciju najsuvremenijih tehnologija kao što su kibersustavi, hibridni, svemirski,
autonomni sustavi i sustavi suradnje koji se temelje na povezivosti i umjetnoj inteligenciji.
Istovremeno, obrambeni, svemirski i sigurnosni sektori zajedno čine visokotehnološki
industrijski ekosustav koji je bitan čimbenik otvorene strateške autonomije i tehnološkog
suvereniteta Europe, ali i važan pokretač rasta i inovacija.
Ovim dokumentima utvrđeni su konkretni koraci prema integriranijem i konkurentnijem
europskom obrambenom tržištu, prije svega zbog jačanja suradnje unutar Unije, čime se
izgrađuje opseg, svladavaju troškovi i poboljšava operativna učinkovitost.
Komisija je posebno utvrdila sljedeća nova područja za daljnje jačanje konkurentnosti
europskog obrambenog tržišta:




istražiti kako dodatno potaknuti ulaganja država članica u ključne strateške kapacitete koji
se razvijaju i/ili nabavljaju u okvirima suradnje u Europskoj uniji,
dodatno poticati zajedničku nabavu obrambenih kapaciteta razvijenih na temelju suradnje
unutar EU-a,
pozvati države članice da nastave raditi na jednostavnijoj i usklađenijoj praksi kontrole
izvoza oružja, posebno kad je riječ o obrambenim kapacitetima razvijenima u okviru
suradnje u Europskoj uniji.
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U Planu za ključne tehnologije za sigurnost i obranu utvrđen je put prema jačanju konkurentnosti
i otpornosti sigurnosnog i obrambenog sektora Unije tako da se:

poziva države članice da aktivno pridonesu Opservatoriju ključnih tehnologija, čije je
osnivanje u tijeku,

potiču istraživanja i inovacije s dvojnom namjenom na razini Unije,

poziva države članice da u kontekstu Strateškog kompasa utvrde koordinirani pristup
ključnim tehnologijama na razini Unije,

brojnim novim alatima (npr. inkubatori, mehanizam za mješovita ulaganja itd.) podupiru
inovacije i poduzetništvo u području sigurnosti i obrane,

zajedno s Europskom obrambenom agencijom osmisli Unijin program za inovacije u
području obrane kako bi se na taj način njihovi napori objedinili pri provedbi i
preispitivanju postojećih ili osmišljavanju novih industrijskih i trgovinskih instrumenata
Unije,

sustavnije ocjenjuju sigurnosna i, prema potrebi, obrambena pitanja radi smanjivanja
strateških ovisnosti.
Rasprava u Hrvatskome saboru o Strateškom kompasu
Odbor za vanjsku politiku, Odbor za europske poslove i Odbor za obranu, pod supredsjedanjem
Garija Cappellija, Domagoja Hajdukovića i Ante Deura, održali su 15. veljače 2022. zajedničku
sjednicu na kojoj su raspravili Izvješće sa zajedničke sjednice ministara vanjskih poslova i
ministara obrane Europske unije i sastanka Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara
obrane održanih 15. studenoga 2021. te pripremama za sljedeći sastanak Vijeća.
Razmijenjena su mišljenja o nizu aktualnih tema iz područja Zajedničke vanjske i sigurnosne te
Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije, prvenstveno o pripremi Strateškog
kompasa, koji bi trebao postati ključni politički okvir za razumijevanje razvoja europske
obrambene politike u sljedećem desetljeću, ali i poticaj kako bi Europska unija iskazala veću
razinu ambicije za rješavanje sve većeg raspona sigurnosnih prijetnji i izazova. Razgovaralo se i o
aktualnostima u okviru Stalne strukturirane suradnje (PESCO), konceptu koordinirane pomorske
sigurnosti, napretku glede vojne pokretljivosti, kao i drugim aktualnim obrambenim temama.
U raspravi je istaknuto kako Strateški kompas nedvojbeno predstavlja najvažniji i najambiciozniji
projekt u domeni sigurnosti i obrane EU-a te da pri izradi dokumenta EU-a i države članice polaze
od činjenice da se Europska unija nalazi u sve složenijem međunarodnom geopolitičkom i
sigurnosnom okružju: od štetnih posljedica klimatskih promjena, širenja dezinformacija,
kibernetičkih napada, nepredvidivog razvoja tehnologije ili nestašice ključnih strateških resursa te
da se suočava s nizom novih prijetnji na koje države članice teško mogu odgovoriti samostalno, a
zbog čega vanjska sigurnosna politika EU-a dobiva još veću važnost.
Također, u raspravi je ukazano na potrebu fokusiranja Strateškog kompasa na djelotvornost Unije
u neposrednom okruženju, u istočnom i južnom susjedstvu te na zapadnom Balkanu što je ključno
za njezinu globalnu vjerodostojnost kao i važnost daljnjeg produbljenja partnerstva s NATO-om.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je u veljači četiri sjednice:
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32. sjednicu, održanu 9. veljače, na kojoj je Odbor raspravljao i donio zaključke o sljedećim
stajalištima Vlade Republike Hrvatske iz Radnog programa za 2021:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
europskim zelenim obveznicama, COM(2021) 391 – D.E.U. br. 21/008;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Vijeća o restrukturiranju sustava Unije
za oporezivanje energenata i električne energije (preinaka), COM(2021) 563 – D.E.U. br.
21/009.
Odbor za Europske poslove je raspravljao i o aktualnom stanju pregovora o Trgovinskom
sporazumu između EU-a i Australije. U raspravi je sudjelovao i privremeni otpravnik poslova
Australije u Hrvatskoj Andrea Carlo Biggi s kojim su članovi Odbora razmijenili mišljenja o
pojedinim aspektima pregovora, mogućim preprekama i nedoumicama.
33. sjednicu, održanu 15. veljače, zajedničku s Odborom za vanjsku politiku i Odborom za
obranu na kojoj se raspravljalo o Izvješću Ministarstva vanjskih i europskih poslova i
Ministarstva obrane sa zajedničke sjednice ministara vanjskih poslova i ministara obrane EU-a i
sastanka Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane, održanih 15. studenoga 2021. i
pripremama za sljedeći sastanak Vijeća.
34. sjednicu, održanu 18. veljače, na kojoj je Odbor raspravljao i donio zaključke o sljedećim
stajalištima Vlade Republike Hrvatske iz Radnog programa za 2020.:
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općoj
sigurnosti proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te
o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/357/EEZ i Direktive 2001/95/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća, COM(2021) 346 – D.E.U. br. 20/030;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na
raspolaganje radijske opreme na tržištu, COM(2021) 547 – D.E.U. br. 20/032.
35. sjednicu, održanu 24. veljače, na kojoj je Odbor raspravljao i donio zaključke o sljedećim stajalištima Vlade Republike Hrvatske iz Radnog programa za 2021:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uvođenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/
EU Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2021) 559 – D.E.U. br. 21/010;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2003/87/EZ u pogledu obavješćivanja o neutralizaciji s obzirom na globalnu
tržišno utemeljenu mjeru za operatere zrakoplova sa sjedištem u Uniji, COM(2021) 567 –
D.E.U. br. 21/011;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni prijevoz, COM(2021) 561 – D.E.U. br.
21/012;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi
obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ,
COM(2021) 562 – D.E.U. br. 21/013.


Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. Odbor za
europske poslove je u veljači 2022. proslijedio 15 stajališta Republike Hrvatske o dokumentima
EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu preporuke Vijeća o operativnoj policijskoj
suradnji, COM(2021) 780 – D.E.U. br. 21/022;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
razmjeni informacija između tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2006/960/PUP, COM(2021) 782 – D.E.U. br.
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
automatskoj razmjeni podataka za policijsku suradnju („Prüm II”), izmjeni odluka Vijeća
2008/615/PUP i 2008/616/PUP te uredaba (EU) 2018/1726, 2019/817 i 2019/818
Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2021) 784 – D.E.U. br. 21/024;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba
preko granica, COM(2021) 891– D.E.U. br. 21/025;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
rješavanju situacija instrumentalizacije u području migracija i azila, COM(2021) 890 –
D.E.U. br. 21/026;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
pošiljkama otpada i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1257/2013 i Uredbe (EU) 2020/1056, COM
(2021) 709 – D.E.U. br. 21/027;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2018/841 u pogledu područja primjene, pojednostavnjenja pravila o
usklađenosti, utvrđivanja ciljeva država članica za 2030. i obvezivanja na zajedničko
postizanje klimatske neutralnosti do 2035. u sektoru korištenja zemljišta, šumarstva i
poljoprivrede i Uredbe (EU) 2018/1999 u pogledu poboljšanja praćenja, izvješćivanja,
praćenja napretka i preispitivanja, COM(2021) 554 – D.E.U. br. 21/028;
Stajalište Republike Hrvatske o paketu mjera za jačanje demokracije i zaštitu integriteta
izbora Europske komisije – D.E.U. br. 21/029;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2009/138/EZ u pogledu proporcionalnosti, kvalitete nadzora,
izvještavanja, mjera dugoročnih jamstava, makrobonitetnih alata, rizika za održivost,
nadzora grupe i prekograničnog nadzora, COM(2021) 581 – D.E.U. br. 21/030;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje i o
izmjeni direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2009/138/EZ, (EU) 2017/1132 i uredaba (EU)
br. 1094/2010 i (EU) br. 648/2012, COM(2021) 582 – D.E.U. br. 21/031;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi, COM(2021) 762 – D.E.U. br. 21/032;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu nadzornih ovlasti, sankcija, podružnica iz trećih
zemalja i okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te o izmjeni Direktive 2014/59/EU,
COM(2021) 663 – D.E.U. br. 21/033;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu zahtjeva za kreditni rizik, rizik prilagodbe kreditnom
vrednovanju, operativni rizik, tržišni rizik i minimalnu donju granicu, COM(2021) 664 –
D.E.U. br. 21/034;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2010/40/EU o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u
cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza, COM(2021) 813 – D.E.U. br.
21/035;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže, izmjeni Uredbe (EU) 2021/1153 i Uredbe (EU) br. 913/2010 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1315/2013,
COM(2021) 812 – D.E.U. br. 21/036.
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Aktivnosti radnih tijela
Odbor za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu je na 49. tematskoj sjednici održanoj 9. veljače 2022. raspravljao o stanju
ribljeg fonda u Republici Hrvatskoj i izazovima s kojima se susreće ribarski sektor u kontekstu
Zajedničke ribarstvene politike. Održivost upravljanja i gospodarenja ribljim resursima,
konkurentnost ribarskog sektora i očuvanje ribarskih zajednica na Jadranu u promijenjenim
klimatskim uvjetima i usklađeno s ciljevima europske Zajedničke ribarstvene politike izazov je i
prilika za rast plavog gospodarstva i poboljšanje socioekonomskih uvjeta za ribare u Republici
Hrvatskoj.
Mišljenja radnih tijela o stajalištima
Odbor za financije i državni proračun je na 42. i 43. sjednici održanoj 11. i 25. veljače 2022.
raspravljao i donio mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Zakonodavnom paketu o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma, COM(2021) 420, COM(2021) 421, COM(2021) 422 i COM(2021)
423 – D.E.U. br. 21/016;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2009/138/EZ u pogledu proporcionalnosti, kvalitete nadzora,
izvještavanja, mjera dugoročnih jamstava, makrobonitetnih alata, rizika za održivost,
nadzora grupe i prekograničnog nadzora, COM(2021) 581 – D.E.U. br. 21/030;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i društava za reosiguranje i o
izmjeni direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2009/138/EZ, (EU) 2017/1132 i uredaba (EU)
br. 1094/2010 i (EU) br. 648/2012, COM(2021) 582 – D.E.U. br. 21/031;
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu je na 20. sjednici održanoj 17. veljače 2022.
raspravljao i donio mišljenje o sljedećem stajalištu:
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu doprinosa zrakoplovstva Unijinom cilju smanjenja
emisija na razini cijeloga gospodarstva i o pravilnoj provedbi globalne tržišno utemeljene
mjere, COM(2021) 552 – D.E.U. br. 21/017;
Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na 28. sjednici održanoj 17. veljače raspravljao i donio
mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu doprinosa zrakoplovstva Unijinom cilju smanjenja
emisija na razini cijeloga gospodarstva i o pravilnoj provedbi globalne tržišno utemeljene
mjere, COM(2021) 552 – D.E.U. br. 21/017;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama, COM(2021) 564 – D.E.U. br.
21/018;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osnivanju Socijalnog fonda za klimatsku politiku, COM(2021) 568 – D.E.U. br. 21/019;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova unutar Unije, Odluke (EU) 2015/1814 o uspostavi i funkcioniranju
rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i
Uredbe (EU) 2015/757, COM(2021) 551 – D.E.U. br. 21/021;
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Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na 30. sjednici održanoj 24. veljače 2022.
raspravljao i donio mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu preporuke Vijeća o operativnoj policijskoj
suradnji, COM(2021) 780 – D.E.U. br. 21/022;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
razmjeni informacija između tijela za izvršavanje zakonodavstva država članica i o
stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2006/960/PUP, COM(2021) 782 – D.E.U. br.
21/023;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
automatskoj razmjeni podataka za policijsku suradnju („Prüm II”), izmjeni odluka Vijeća
2008/615/PUP i 2008/616/PUP te uredaba (EU) 2018/1726, 2019/817 i 2019/818
Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2021) 784 – D.E.U. br. 21/024;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba
preko granica, COM(2021) 891– D.E.U. br. 21/025;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
rješavanju situacija instrumentalizacije u području migracija i azila, COM(2021) 890 –
D.E.U. br. 21/026.
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 4 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3842-2. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH), održanoga 21. veljače, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3847. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC), održanoga 21. veljače, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3848. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC), održanoga 22. veljače, dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3849. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
COMPET), održanoga 24. veljače, dostavljeno je Odboru za gospodarstvo.
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Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u veljači 2022. donio 4 zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 178

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o fondu za financiranje
razgradnje i zbrinjavanja
radioaktivnog otpada i
istrošenoga nuklearnog goriva
Nuklearne elektrane Krško

10

PZE 179

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o radiološkoj
nuklearnoj sigurnosti

PZE 185

Konačni prijedlog zakona o
postupku notifikacije u
području tehničkih propisa i
propisa o uslugama
informacijskog društva (TRIS)
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o sanaciji kreditnih institucija i
investicijskih društava

PZE 190

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

10

donesen

2.

postupka
redovni

10

10

donesen

2.

redovni

10

10

donesen

2.

redovni

10

10

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 28. veljače 2022. institucije Europske unije izravno su
dostavile Hrvatskome saboru ukupno 54 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 37 prijedloga
obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 17 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.
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Oznaka akta

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2. 2. 2022.

COM (2021)
802

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada (preinaka)

COM (2021)
803

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište plinova iz obnovljivih
izvora i prirodnih plinova i vodika

15. 2. 2022.

COM (2021)
804

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjim tržištima plinova iz obnovljivih izvora i prirodnih plinova te vodika (preinaka)

16. 2. 2022.

1. 4. 2022.

14. 4. 2022.

22. 4. 2022.

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 2. 2022.

COM (2022)
50

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdavanje, provjeru i
prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju
i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID
potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom
pandemije bolesti COVID-19

COM (2022)
55

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdavanje, provjeru i
prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju
i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID
potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se
zakonito nalaze ili borave na državnom području država
članica tijekom pandemije bolesti COVID-19

25. 2. 2022.

COM (2022)
18

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji
Europske unije za droge

24. 2. 2022.

Oznaka akta

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

14. 4. 2022.

22. 4. 2022.

25. 4. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2. 2. 2022.

COM (2021)
725

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
određenih uredbi u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke

COM (2021)
724

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
određenih direktiva u pogledu uspostave i funkcioniranja
jedinstvene europske pristupne točke

2. 2. 2022.

COM (2021)
565

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje zlouporabe fiktivnih subjekata u porezne svrhe i izmjeni
Direktive 2011/16/EU

9. 2. 2022.

COM (2021)
823

Prijedlog direktive Vijeća o osiguravanju globalne minimalne razine oporezivanja za multinacionalne skupine u Uniji

30. 3. 2022.

1. 4. 2022.

14. 4. 2022.
9. 2. 2022.
14. 4. 2022.
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Oznaka akta
COM (2022)
39

Oznaka akta
COM (2022)
32

Oznaka akta
COM (2021)
805

Oznaka akta
COM (2022)
37

Oznaka akta
COM (2022)
51

Oznaka akta

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
u pogledu produljenja razdoblja primjene neobveznog
mehanizma prijenosa porezne obveze u odnosu na isporuke
određene robe i usluga podložnih prijevari te primjene
mehanizma brze reakcije na prijevaru u vezi s PDV-om
UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAĆA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1025/2012 u pogledu odluka europskih
organizacija za normizaciju koje se odnose na europske
norme i europske normizacijske dokumente

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 2. 2022.
14. 4. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 2. 2022.
14. 4. 2022.

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju
emisija metana u energetskom sektoru i izmjeni Uredbe
(EU) 2019/942
MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju
makrofinancijske pomoći Ukrajini

Rok za supsidijarnost
2. 2. 2022.
22. 4. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 2. 2022.
7. 4. 2022.

POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2019/833 o utvrđivanju mjera očuvanja i
provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području
Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika
PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2021)
812

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže, izmjeni Uredbe (EU) 2021/1153 i Uredbe (EU) br. 913/2010 te
stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1315/2013

COM (2022)
53

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2003/25/EZ u pogledu uključivanja poboljšanih
zahtjeva koji se odnose na stabilitet i njezina usklađivanja sa
zahtjevima stabiliteta koje je definirala Međunarodna pomorska organizacija

Rok za supsidijarnost
16. 2. 2022.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2. 2. 2022.
25. 4. 2022.
25. 2. 2022.
22. 4. 2022.
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Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije
Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja, komunikacije,
izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju provedbu pojedinih politika
Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću pripremu sudjelovanja u zakonodavnim
postupcima.
Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:

Komunikacija o europskoj strategiji za sveučilišta, COM(2022) 16
Europskom društvu potreban je doprinos sveučilišta i drugih visokih učilišta više nego ikad
prije. Europa se suočava s velikim izazovima kao što su klimatske promjene, digitalna
transformacija i starenje stanovništva, a sve u vrijeme najveće globalne zdravstvene krize u
zadnjih 100 godina i njezinih gospodarskih posljedica. Sveučilišta i cijeli sektor visokog
obrazovanja u jedinstvenom su položaju – na raskrižju su obrazovanja, istraživanja i inovacija,
oblikuju održiva i otporna gospodarstva te čine Europsku uniju zelenijom, uključivijom i
digitalnijom.
Europskom strategijom za sveučilišta i Prijedlogom preporuke Vijeća o povezivanju za
uspješnu europsku suradnju u području visokog obrazovanja poduprijet će se sveučilišta u tom
radu.
U Europi postoji gotovo 5000 visokih učilišta. U tercijarnom je obrazovanju 17,5 milijuna
studenata i 1,35 milijuna predavača, a uz njih i 1,17 milijuna istraživača. Cilj je strategije
poduprijeti sva sveučilišta u Europi i omogućiti im da se prilagođavaju promjenama, napreduju
i doprinose otpornosti i oporavku Europe.
U njoj se predlaže niz važnih mjera kako bi se europskim sveučilištima pružila potpora u
postizanju četiri cilja:

jačanju europske dimenzije visokog obrazovanja i istraživanja,

konsolidiranju sveučilišta kao centara europskog načina života, što će se postići mjerama
usmjerenima na akademske i istraživačke karijere, kvalitetu i relevantnost vještina
svrsishodnih i u slučaju budućih promjena, raznolikost, uključenost, demokratske prakse,
temeljna prava i akademske vrijednosti,

jačanju položaja sveučilišta kao ključnih pokretača promjena u usporedno zelenoj i
digitalnoj tranziciji,

jačanju sveučilišta kao ključnih aktera u ostvarivanju uloge i vodstva EU-a na svjetskoj
razini.
Cilj je Komisijina prijedloga preporuke Vijeća omogućiti europskim visokim učilištima bližu i
dublju suradnju kako bi se olakšala provedba združenih transnacionalnih obrazovnih programa
i aktivnosti, udruživanje kapaciteta i resursa ili dodjeljivanje združenih akademskih ili stručnih
naziva. To je poziv državama članicama da poduzmu mjere i stvore odgovarajuće uvjete na
nacionalnoj razini kako bi se omogućila takva bliža i održiva transnacionalna suradnja,
učinkovitija provedba združenih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti i alata europskog
prostora visokog obrazovanja (Bolonja). Olakšat će se protok znanja i graditi čvršća veza
između obrazovanja, istraživanja i inovativnih industrijskih zajednica. Cilj je posebno
poduprijeti pružanje visokokvalitetnih mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve, s naglaskom na
najpotrebnijim vještinama i kompetencijama u današnjim gospodarskim i društvenim uvjetima.

stranica 11

Europska dimenzija u visokom obrazovanju i istraživanju potaknut će se četirima vodećim
inicijativama do sredine 2024.:

Uključivanje 60 europskih sveučilišta koje čini više od 500 visokih učilišta do sredine
2024., s okvirnim proračunom programa Erasmus+ u iznosu od 1,1 milijarde eura za
razdoblje 2021. – 2027. Cilj je razviti i imati zajedničku dugoročnu strukturnu, održivu i
sustavnu suradnju u području obrazovanja, istraživanja i inovacija, gradeći europske
međusveučilišne kampuse u kojima studenti, osoblje i istraživači iz svih dijelova Europe
mogu uživati u neometanoj mobilnosti i stvarati nova znanja zajedno, među zemljama i
disciplinama.

Rad na izradi pravnog statuta za saveze visokih učilišta kako bi im se omogućilo
udruživanje resursa, kapaciteta i njihovih prednosti, u okviru pilot-projekta programa
Erasmus+ od 2022.

Rad na stvaranju združenog europskog akademskog ili stručnog naziva kako bi se
transnacionalna iskustva vrednovala u visokoškolskim kvalifikacijama koje studenti
stječu te smanjila birokracija za izvođenje združenih studija.

Proširenje inicijative za europsku studentsku iskaznicu uvođenjem jedinstvenog
europskog identifikatora studenta, dostupnog svim mobilnim studentima 2022. te svim
studentima na sveučilištima u Europi do sredine 2024. kako bi se olakšala mobilnost na
svim razinama.

Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, 14. – 17. veljače 2022.

Plenarna sjednica Europskog parlamenta održana je u Strasbourgu, uz primjenu hibridnog modela
koji zastupnicima omogućava sudjelovanje u plenarnim raspravama i putem video veze iz
informativnih ureda EP-a u državama članicama Europske unije (EU). Glasovanje se odvijalo
putem elektroničke pošte.
Situacija u Ukrajini
U raspravi o odnosima između EU-a i Rusije, europskoj sigurnosti i ruskoj vojnoj prijetnji
Ukrajini sudjelovali su predsjednik Europskog Vijeća Charles Michel, predsjednica Europske
komisije Ursula von der Leyen i visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
Josep Borrell. Rasprava je održana u kontekstu povećanih diplomatskih aktivnosti kako bi se
ublažila prijetnja ratom u istočnoj Ukrajini.
Tijekom rasprave bila je razvidna kontinuirana potpora neovisnosti, suverenosti i teritorijalnoj
cjelovitosti Ukrajine. Predsjednik EV-a Michel istaknuo je kako se okupljanje ruskih vojnih snaga
duž ukrajinske granice može smatrati agresivnim i prijetećim ponašanjem, koje ne samo da
ugrožava stabilnost i integritet Ukrajine, već prijeti miru i sigurnosti u Europi te međunarodnom
sustavu utemeljenom na pravilima. Rusiju je pozvao na hitne i opipljive korake prema de
eskalaciji, u cilju pokretanja iskrenog političkog dijaloga. Naglasio je kako EU i njene države
članice kontinuirano surađuju sa svojim saveznicima u NATO-u, na svim razinama, kako bi se
smirile napetosti, prije svega diplomatskim kanalima (npr. pregovaračke platforme za dijalog s
Rusijom, kao što su NATO, OESS ili Normandijski format), no usporedno se radi i na pripremi
restriktivnih mjera protiv Rusije u slučaju da budu potrebne. Zaključno je iznio inicijativu za
pokretanje, u bliskoj suradnji između EU-a i Ukrajine, donatorske konferencije kako bi se podržala reformska agenda i gospodarska stabilnost Ukrajine. Predsjednica EK von der Leyen
istaknula je kako će u slučaju ruske agresije, reakcija EU-a biti brza i snažna, od zamrzavanja
imovine i zabrane putovanja ruskim pojedincima, do gospodarskih sankcija, osobito u području
visokih tehnologija. Naglasila je kako je EU posljednjih godina ojačala svoje kapacitete opskrbe
energijom te je spremna nositi se s mogućom ruskom prijetnjom prekidom opskrbe plinom.
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Visoki predstavnik Borrell je istaknuo jedinstveno stajalište EU-a i njenih 27 država članica u
pogledu situacije u Ukrajini i odnosa s Rusijom. Založio se za nastavak pregovora i pronalazak
diplomatskog rješenja „najgore krize s kojom se Europa suočila nakon kraja Hladnog rata“, uz
paralelni rad na pripremi sankcija protiv Rusije, u slučaju potrebe.
Konferencija predsjednika EP-a koju čine predsjednica EP-a Roberta Metsola i predsjednici svih
sedam klubova zastupnika u EP-u (EPP, S&D, Renew, Zeleni, ID, EKR i Ljevica) 16. veljače
2022. usvojila je Izjavu o stanju u Ukrajini kojom vođe svih klubova zastupnika u EP-u osuđuju
rusko vojno jačanje u Ukrajini i oko nje i prijetnju vojnom agresijom na Ukrajinu te pozivaju
Rusiju da prestane sa svojom vojnom prijetnjom i pokušajima destabilizacije i da odmah i
potpuno povuče svoje snage i vojnu opremu s granica s Ukrajinom. Pritom se naglašava kako je
prijetnja upotrebom vojne sile protivna Povelji UN-a i temeljnim načelima međunarodnog prava.
Vođe svih klubova zastupnika u EP-u nepokolebljivo podržavaju neovisnost, suverenitet i
teritorijalni integritet Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Zauzimaju
jedinstveno stajalište u pogledu potpore naporima Ukrajine usmjerenima na demokratsku
reformu, gospodarski prosperitet i društveni napretku te EU i njezine države članice pozivaju da
nastave Ukrajini pružati političku potporu i gospodarsku, makrofinancijsku i tehničku pomoć.
U hitnom postupku Europski parlament je odobrio pružanje nove makrofinancijske pomoći
Ukrajini u maksimalnom iznosu od 1,2 milijarde eura radi potpore gospodarskoj stabilizaciji i
opsežnom programu reformi u Ukrajini.
U kontekstu opsežnog i koordiniranog diplomatskog napora da se deeskaliraju napetosti i
izbjegnu katastrofalne posljedice mogućeg oružanog sukoba, od 30. siječnja do 1. veljače 2022.
izaslanstvo od devet zastupnika EP-a, na čelu s predsjednikom Odbora za vanjske poslove
(AFET) i predsjednicom Pododbora za sigurnost i obranu (SEDE), boravilo je u posjetu Ukrajini.
Tijekom posjeta izaslanstvo EP-a izrazilo je odlučnu potporu neovisnosti, suverenosti i
teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica kao i njenom
pravu da sama bira sigurnosne aranžmane i saveze.
Godišnja izvješća o provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Zajedničke
sigurnosne i obrambene politike u 2021.
Nakon prethodne rasprave usvojena su redovna godišnja izvješća o provedbi Zajedničke vanjske i
sigurnosne politike (ZVSP) i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZVSP) u protekloj
godini.
Kako bi ostvarila strateški cilj razvoja svoje uloge globalnog predvodnika, Europski parlament
smatra da bi EU trebala oblikovati ZVSP na temelju sljedećih šest mjera:

obrana međunarodnog poretka koji se temelji na pravilima i načelima te obvezama
utvrđenima u Povelji UN-a, Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji za novu Europu,

preuzimanje vodeće uloge u jačanju multilateralnih partnerstava u pogledu globalnih
prioriteta, posebno u partnerstvu s UN-om, te zaštiti i promicanju demokracije i ljudskih
prava na globalnoj razini,

poboljšanje vidljivosti i postupka donošenja odluka unutar EU-a te maksimalno i
učinkovitije korištenje „tvrdih” i „mekih” instrumenata moći, uključujući uvođenje
glasovanja kvalificiranom većinom za donošenje odluka o vanjskoj politici EU-a,

postizanje europskog suvereniteta koherentnim povezivanjem vanjskog i unutarnjeg
djelovanja EU-a, kombiniranjem sposobnosti autonomnog djelovanja sa, ako je potrebno,
spremnošću za postizanje strateške solidarnosti s partnerima istomišljenicima,



daljnji razvoj regionalnih strategija, među ostalim u pogledu diplomatskog i gospodarskog
angažmana i sigurnosne suradnje,
jačanje demokratskog nadzora, kontrole, odgovornosti i parlamentarne dimenzije ZVSP-a
EU-a.
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Strateški kompas: Europski parlament pozdravlja aktivnosti usmjerene na uspostavu sigurnosne i
obrambene doktrine EU-a uz pomoć Strateškog kompasa. Naglašava kako bi Strateški kompas,
koji bi trebao biti dovršen u ožujku 2022., trebao omogućiti jačanje kapaciteta EU-a za djelovanje
kao sve vjerodostojnijeg strateškog partnera i globalnog aktera za mir koji jača i brani
međunarodni poredak temeljen na pravilima. Europski parlament smatra kako je razvoj Strateškog
kompasa polazište za uspostavu zajedničke europske obrane i predstavlja značajan korak prema
istinskoj europskoj obrambenoj uniji koja predstavlja dio utvrđenog cilja EU-a o postizanju
strateške autonomije. Europski parlament drži kako je hitno potrebno razviti i istinsku europsku
sigurnosnu uniju kojom se obuhvaćaju svi vojni i civilni sigurnosni aspekti, instrumenti, proračuni
i sposobnosti te sve faze ciklusa sukoba od sprečavanja do stabilizacije nakon sukoba i koja se
temelji na modernom, naprednom i čvrstom konceptu ljudske sigurnosti koji ispunjava sigurnosne
zahtjeve građana Unije i lokalnog stanovništva te štiti sigurnost i stabilnost državnih institucija.
Zapadni Balkan: Europski parlament ponavlja svoju potporu europskoj perspektivi zemalja
zapadnog Balkana i u skladu s time ponavlja svoj poziv na ubrzavanje procesa proširenja i
pružanje jasnog vodstva za zemlje koje žele pristupiti EU-u. Ističe se žurna potreba održavanja
prve međuvladine konferencije s Albanijom i Sjevernom Makedonijom kao i odobravanja
liberalizacije viznog režima Kosovu. Europski parlament poziva na suradnju EU-a sa zemljama
Zapadnog Balkana kako bi se pronašla rješenja za probleme koji ometaju daljnje reforme,
uključujući provedbu 14 ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini kojima se osigurava provedba
Daytonskog mirovnog sporazuma. Oštro se osuđuju „neustavne secesionističke mjere vlasti
Republike Srpske čiji je cilj uspostava usporednih institucija u području medicine i medicinskih
proizvoda, pravosuđa, obrane, sigurnosti i oporezivanja, čime se podrivaju državne strukture BiH
i stvara egzistencijalna prijetnja njezinu jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti“ i poziva Vijeće da
nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saveznicima zbog njegovih koruptivnih
aktivnosti, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti
BiH.
Ukrajina: Europski parlament ponavlja svoju strogu osudu agresivne politike Rusije u odnosu na
Ukrajinu i ističe da jačanje ruske vojne prisutnosti predstavlja prijetnju miru, stabilnosti i
sigurnosti u Europi. Poziva rusku vladu da povuče svoje snage s ukrajinskih granica i naglašava
da će daljnja ruska agresija na Ukrajinu dovesti do ozbiljnih političkih, gospodarskih, financijskih
i osobnih sankcija protiv Ruske Federacije, njezina gospodarstva i donositelja odluka. EU se
poziva da osigura učinkovitost i potpuno poštovanje restriktivnih mjera EU-a uvedenih kao
odgovor na rusku agresiju prema Ukrajini i njezino nezakonito pripojenje Krima. EP pozdravlja
uspostavu Međunarodne platforme za Krim i poziva institucije EU-a, države članice i sve partnere
istih nazora da se aktivno uključe u ovu inicijativu usmjerenu na obnovu teritorijalne cjelovitosti
Ukrajine. Europski parlament ponovno ističe da Gruzija i Ukrajina imaju europsku perspektivu u
skladu s člankom 49. UEU-a i da mogu podnijeti zahtjev da postanu države članice EU-a pod
uvjetom da se pridržavaju svih kriterija.
Vladavina prava
Dana 16. veljače 2022. Sud EU-a donio je presude kojima odbija tužbe koje su Mađarska i
Poljska podnijele protiv mehanizma uvjetovanosti prema kojem primanja financijskih sredstava iz
proračuna Unije ovise o tome da države članice poštuju načela vladavine prava.
Cilj je Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za
zaštitu proračuna Unije zaštititi sredstva EU-a od toga da ih zloupotrebljavaju nacionalne vlade
koje krše vladavinu prava. Uredba je stupila na snagu 1. siječnja 2021. Poljska i Mađarska su 11.
ožujka 2021. podnijele Sudu EU-a tužbe za poništenje Uredbe. Svoje tužbe temeljile su, među
ostalim, na nepostojanju odgovarajuće pravne osnove u Ugovoru o EU-u (UEU) i Ugovoru o
funkcioniranju EU-u (UFEU), na zaobilaženju postupka predviđenog u članku 7. UEU-a, na
prekoračenju ovlasti Unije i na povredi načela pravne sigurnosti.
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Predsjednica EK von der Leyen pozdravila je presudu Suda EU-a i informirala kako će Europska
komisija pažljivo analizirati obrazloženje presuda te će u sljedećim tjednima usvojiti smjernice
koje će dodatno pojasniti primjenu mehanizma u praksi.
U predmetnoj raspravi klubovi zastupnika EPP-a, S&D-a, Renew i Zelenih/ESS-a pozdravili su
presudu Suda EU-a i pozvali Europsku komisiju da djeluje bez odgode u primijeni Uredbe.
Zastupnici iz tradicionalno euroskeptičnih klubova zastupnika, poput ID-a, ukazivali su na
nedostatak transparentnih kriterija vladavine prava, dok su zastupnici iz redova ECR-a (u kojemu
većinu čine zastupnici iz Poljske) isticali kako se radi o politički motiviranom djelovanju.
Europski parlament će o rezoluciji raspravljati i glasovati na sljedećoj plenarnoj sjednici koja se
održava od 7. - 11. ožujka 2022.
Ostale teme
Mjere EU-a za borbu protiv raka
Nakon prethodne rasprave Europski parlament je velikom većinom glasova usvojio završno
izvješće Posebnog odbora za borbu protiv raka (BECA) kojim poziva Europsku komisiju na
razvoj zajedničke politike za borbu protiv raka. Europski parlament drži kako bi sveobuhvatan
okvir za borbu protiv raka, razvijen u sinergiji između Plana i programa „EU za zdravlje”,
farmaceutske strategije za Europu, Strategije za kemikalije i ažurirane europske industrijske
strategije, doprinio sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju raka. Predlaže se djelovanje u šest
područja: (i) prevencija, odnosno povećanje financiranja za znanstveno istraživanje uzroka raka te
učinkovitosti i provedbe preventivnih mjera, (ii) pridavanje posebne pozornosti kontinuitetu
programa probira i ranog otkrivanja raka, (iii) osiguravanje jednakog pristupa kvalitetnoj skrbi i
lijekovima za oboljele od raka u EU-u, (iv) pružanje snažnije potpore oboljelima od raka,
osobama koje su preboljele rak i pružateljima skrbi, (v) snažnije podupiranje istraživanja raka u
djece, poput osiguravanja jednakog i zemljopisno uravnoteženog pristupa djece oboljele od raka
najboljoj specijalističkoj dijagnostici i multidisciplinarnom liječenju, te (vi) uvođenje namjenske
vodeće inicijative o rijetkim oblicima raka u odraslih. Što se tiče instrumenata za djelovanje,
Europski parlament, podsjećajući kako su multidisciplinarna istraživanja povezana s rakom i
njihovo prenošenje u svakodnevnu kliničku praksu od temeljne važnosti za postizanje poboljšanja u
prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju raka te u skrbi o osobama koje su preboljele rak, pozdravlja
pokretanje partnerstava u okviru programa Obzor Europa za prenošenje znanstvenih spoznaja u
inovacije i poziva države članice da, općenito, povećaju proračunska sredstva za istraživanja kao i
za prekograničnu razmjenu stručnih znanja i najboljih praksi. Također, Europski parlament poziva
Komisiju i države članice da u sve relevantne politike uključe kampanje za podizanje javne svijesti
o prevenciji raka. Nadalje, Europski parlament pozdravlja pokretanje Centra znanja o raku 2021.,
čija je svrha doprinijeti razmjenama i koordinaciji znanstvenih i tehničkih inicijativa povezanih s
rakom na razini EU-a, i smatra kako bi Centar trebao, između ostaloga, koordinirati mreže svih
nacionalnih programa za nadzor raka.
Posebni odbor BECA osnovan je Odlukom Europskoga parlamenta od 18. lipnja 2020., a mandat
mu je istekao 23. prosinca 2021. Komunikacija Europske komisije „Europski plan za borbu protiv
raka“ objavljena je 3. veljače 2021.
Dvadeseta obljetnica eura
Na početku plenarne sjednice svečano je obilježena dvadeseta obljetnica uvođenja eura, uz
prisustvo predsjednice Europske središnje banke (ESB) Christine Lagarde i povjerenika EK za
gospodarstvo Paola Gentilonija. Predsjednica EP-a Metsola istaknula je kako je euro „uspješna
priča“ koja ilustrira europsku integraciju, jedinstvo, stabilnost, identitet i solidarnost. Legarde je
dodala kako je euro olakšao živote europskih građana i polučio opipljive ekonomske koristi.
Gentiloni je istaknuo potrebu dovršetka Ekonomske i monetarne unije postizanjem bankovne
unije i unije tržišta kapitala te poboljšanjem gospodarskog upravljanja u EU-u.
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U sklopu sjednice usvojena je rezolucija o Godišnjem izvješću ESB-a za 2021. kojom se
pozdravlja uloga ESB-a u zaštiti stabilnosti eura kao i brzi i konkretni odgovori ESB-a u okviru
monetarne politike na krizu uzrokovanu Covidom-19. Europski parlament izražava zabrinutost
zbog stope inflacije u europodručju koja je u siječnju 2022. dosegla razinu od 5,1 %, najvišu u
posljednjih deset godina, na što su utjecali razni čimbenici, kao što su bazni učinak cijena
energije, uska grla u lancu opskrbe i oporavak nakon dramatične recesije, te naglašava da
povećanje inflacije iznad utvrđene vrijednosti može biti posebno štetno za najsiromašnije dijelove
stanovništva i dovesti do povećanja gospodarskih i socijalnih nejednakosti.
Ljudska prava
Nakon prethodnih rasprava usvojena je rezolucija Europskog parlamenta o godišnjem izvješću za
2021. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu te preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije i
Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o korupciji i ljudskim
pravima.
Europski parlament konstatira kako bi Europska unija, budući da zbog trenutačnih ozbiljnih
prijetnji multilateralizmu i međunarodnom pravu, trebala preuzeti još izraženiju ulogu u
promicanju i zaštiti ljudskih prava diljem svijeta, dok bi politike i mjere EU-a u području ljudskih
prava trebale rezultirati prodornijim, odlučnijim i učinkovitijim djelovanjem.
Europski parlament poziva na promišljanje globalne strategije EU-a za borbu protiv korupcije,
budući da potonja zahtijeva usklađeno globalno djelovanje i veću suradnju između stručnjaka za
borbu protiv korupcije i stručnjaka za ljudskih prava, te na donošenje međunarodno priznate
definicije korupcije. Europski parlament poziva Komisiju i Visokog predstavnika da u borbi
protiv korupcije usvoje pristup koji se temelji na ljudskim pravima, u čijem su središtu žrtve
korupcije, te da borbu protiv korupcije stavi u središte svih napora i politika EU-a kojima se
promiču ljudska prava, demokracija i vladavina prava diljem svijeta.
Rezolucija o ocjeni provedbe članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (povlačenje Ujedinjene
Kraljevine iz EU-a)
Članak 50. UEU-a uveden je Ugovorom iz Lisabona 2009., a njime se uređuje postupak izlaska
države članice iz EU-a. U rezoluciji se konstatira da je članak 50. UEU-a ispunio očekivanja u
pogledu očuvanja suverenog prava države članice da se povuče iz EU-a, čime je izričito
potvrđeno dobrovoljno članstvo u EU-u i očekivanja u pogledu osiguravanja urednog povlačenja
UK iz Unije, te je njime omogućeno daljnje poboljšanje odnosa između EU-a i UK kao treće
zemlje. Europski parlament drži da su ciljevi članka 50. UEU-a i pregovora o povlačenju s UK
uglavnom postignuti, no ističe da je tijekom pregovora trebalo bolje pojasniti na koji je način
moguće riješiti sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene sporazuma o povlačenju, posebno u
pogledu uloge Suda EU-a.
Europski parlament poziva na temeljito, sveobuhvatno promišljanje o utjecaju povlačenja UK iz
EU-a na budućnost EU-a u okviru kojega bi se trebao uspostaviti otvoren i proširen dijalog o
reformama koje su potrebne Uniji kako bi ojačala demokraciju i svoje kapacitete za ispunjenje
potreba i očekivanja građana te, u tom smislu, ističe postupak promišljanja o budućnosti Unije u
okviru Konferencije o budućnosti Europe. Naglašava potrebu uspostave zaštitnih mjera kako bi se
osiguralo da javna rasprava koja prethodi pokretanju članka 50. UEU-a od strane države članice
njenim građanima omogući da donesu informiranu odluku. Europski parlament poziva države
članice da svojim građanima dosljedno pružaju dostupne informacije o funkcioniranju EU-a,
područjima njezinog djelovanja i njezinim postupcima donošenja odluka, o pravima građana EU-a
i posljedicama povlačenja iz EU-a;
Godišnje izvješće o radu Europskog ombudsmana za 2020.
Nakon prethodne rasprave usvojena je rezolucija o Godišnjem izvješću o radu Europskog
ombudsmana za 2020. godinu u kojoj Europski parlament pozdravlja rad Emily O'Reilly, a
aktivnosti usmjerene na povećanje otvorenosti, odgovornosti i integriteta institucija, tijela, ureda i
agencija EU-a.
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Ujedno podsjeća da je transparentnost sastavni dio vladavine prave i da je ključno načelo
participativne demokracije. U tom smislu izražava se žaljenje zbog činjenice da Komisija nije
pružila odgovarajuća objašnjenja na zahtjev Europskog ombudsmana u pogledu ključnih elementa
svojeg rada tijekom krize prouzročene Covidom-19. Nadalje, ističući kako je transparentnost
zakonodavnog postupka temeljna sastavnica svake predstavničke demokracije, Europski
parlament izražava žaljenje zbog činjenice da su trenutačne prakse Vijeća u pogledu postupka
donošenja odluka i dalje obilježene nedostatkom transparentnosti, a osobito zbog uskraćivanja
građanima pristupa zakonodavnim dokumentima dok je zakonodavni postupak u tijeku, čime se
krši pravo građana da sudjeluju u postupku donošenja odluka.
Tri najvažnije teme u istragama koje je Europski ombudsman zaključio 2020. bile su:
transparentnost, odgovornost (pristup informacijama i dokumentima) (25 %), kultura usluga (24
%) i pravilna primjena diskrecijskih ovlasti, među ostalim u postupcima zbog povrede prava (17
%). Ostale teme odnosile su se na etička pitanja u administraciji EU-a, poštovanje temeljnih
prava, dobro financijsko upravljanje, „zviždanje”, poštovanje postupovnih prava, zapošljavanje i
dobro upravljanje pitanjima osoblja EU-a.
Akti usvojeni tijekom plenarne sjednice nakon pravno-jezične obrade bit će dostupni ovdje.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 7. do 10. ožujka 2021. u Strasbourgu.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u
Europskom parlamentu
Tijekom siječnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 2 videokonferencije predstavnika
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday
Morning Meetings). Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:
Razmjena mišljenja s Othmarom Karasom, prvim potpredsjednikom Europskog parlamenta
nadležnim za odnose s nacionalnim parlamentima (10. veljače),

Europska deklaracija o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljeće (11. veljače),

Paket mjera za jačanje demokracije i zaštitu integriteta izbora (21. veljače).
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.


Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u veljači 2022.
1. veljače – Europski parlament/Bruxelles, videokonferencija – 2. međuparlamentarni
sastanak odbora za nadzor aktivnosti Eurojusta, u organizaciji Odbora za građanske
slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a u suradnji s francuskim parlamentom
Predsjednik Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sudjelovao je na sastanku.
Ovo je bio drugi po redu godišnji sastanak kojeg taj odbor organizira o temi nadzora aktivnosti
Agencije za suradnju u kaznenom pravosuđu – Eurojust. Ovom su prigodom posebnu pozornost
posvetili odnosu Eurojusta s Uredom europskog javnog tužitelja te nacionalnim pravosudnim
institucijama u provođenju zajedničkih istraga. Radi se o borbi protiv organiziranog kriminala i
terorizma koji, kao kriminalni oblici, imaju izraženu prekograničnu, regionalnu pa i globalnu
komponentu. Izazovi zajedničke koordinirane borbe protiv kriminala posebno su izraženi u
vrijeme pandemije te migracijskih procesa.
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Na sastanku, kojim je predsjedao predsjednik LIBE-a Juan Fernando Lopez Aguilar, osim članova
odbora i predstavnika nacionalnih parlamenata, sudjelovao je i predsjednik Eurojusta Ladislav
Hamran. Iskoristio je prigodu 20. obljetnice osnutka Eurojusta kako bi podsjetio sudionike
sastanka na rast značaja te europske agencije. U proteklih samo deset godina broj predmeta koje
vodi Eurojust porastao za 330 posto, a godišnje povećanje opsega posla iznosi 15 posto.
Kako bi Eurojust odgovarao na današnje i buduće izazove kriminalnih trendova, Hamran je
najavio projekt digitalnog povezivanja pravosudnih i kriminalističkih baza podataka zemalja
članica s bazama podataka Interpola te drugih pravosudnih agencija.
8. veljače – Pariz, videokonferencija – sastanci radnih skupina u okviru Konferencije
odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Na sastancima su sudjelovali sudjelovali predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj
Hajduković i član Odbora Davor Ivo Stier.
Radna skupina o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji i Radna skupina o europskim
vrednotama u središtu osjećaja pripadnosti Europskoj uniji osnovane su konsenzusnom odlukom
predsjednika odbora uključenih u COSAC na sastanku održanom u siječnju 2022. godine u
Parizu.
Mogućnost osnivanja radnih skupina predviđena je Poslovnikom COSAC-a no ona do sada nije
korištena. Predsjednici odbora nadležnih za europske poslove francuske Nacionalne skupštine i
Senata, Sabine Thillaye i Jean-François Rapin naveli su kako žele tijekom parlamentarne
dimenzije francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije staviti naglasak na istraživanje novih
metoda rada unutar COSAC-a, nakon dvije godine otežanog djelovanja zbog okolnosti
uzrokovanih epidemijom koronavirusa.
Domagoj Hajduković je sudjelovao na sastanku Radne skupine o ulozi nacionalnih parlamenata u
Europskoj uniji u sklopu koje je istaknuo da podržava nastojanja francuskog predsjedanja te
istaknuo kako smatra da je u COSAC-u potrebno njegovati kulturu dijaloga i razmjene
mišljenja. Sudionici sastanka su se također osvrnuli na pitanje izbora pravnih instrumenata od
strane Europske komisije, koja sve češće, prilikom predlaganja novog zakonodavstva Europske
unije, poseže za uredbama, kao izravno primjenjivim zakonodavnim aktima. Ujedno su istaknuli i
potrebu restriktivnije primjene delegiranih akata i omogućavanje uključivanja nacionalnih
parlamenata u njihovo donošenje.
Na sastanku Radne skupine o europskim vrednotama u središtu osjećaja pripadnosti EU
sudjelovao je Davor Ivo Stier. U raspravi o temama i metodama rada Radne skupine Stier je
istaknuo važnost vladavine prava kao ključnog elementa funkcioniranja europske demokracije i
zajedničkog tržišta ocijenivši pritom kako bi dio tema iz područja vrednota, poput pitanja zaštite
života ili definicije braka, trebao, u skladu s načelom supsidijarnosti, ostati u nadležnosti država
članica.
Do kraja francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije radne skupine COSAC-a sastajat će se
dva puta mjesečno, u pravilu videokonferencijskim putem. Predsjedatelji skupina predložili su da
članovi na kraju francuskog predsjedanja usvoje zaključke o temama rada skupina koji bi pridonijeli boljem razumijevanju i promociji tema kojima se bave na europskoj razini.
24. – 25. veljače – Pariz/Senat, videokonferencija – 20. Međuparlamentarna konferencija o
Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj
politici (ZSOP)
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli te predsjednik i potpredsjednik Odbora za
obranu, Franko Vidović i Ante Deur, sudjelovali su na Konferenciji, koja se u hibridnom formatu
održala u Parizu u okviru parlamentarne dimenzije francuskoj predsjedanja Vijećem Europske
unije.
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Konferencija je okupila zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije,
Europskog parlamenta, država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji te europskih članica
NATO saveza u cilju razmjene mišljenja o aktualnoj situaciji u Ukrajini, odgovoru Europske unije
na krizu u Ukrajini te djelovanju Europske unije u potpori suvereniteta i teritorijalnog integriteta
Ukrajine.
Sudionici Konferencije jednoglasno su donijeli Deklaraciju kojom najoštrije osuđuju rusku vojnu
agresiju u Ukrajini, flagrantno kršenje načela priznatih od strane međunarodne zajednice i obveza
koje je preuzela Rusija te iskazuju punu solidarnost s legitimnim vlastima Ukrajine i ukrajinskim
narodom. Izražavaju snažnu potporu neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine
unutar njezinih međunarodno priznatih granica te pozivaju Rusku Federaciju da odmah i
bezuvjetno povuče svoje vojne snage raspoređene u Ukrajini.
Europsku uniju poziva se da Vladi i narodu Ukrajine pruži svu potrebnu gospodarsku i
humanitarnu pomoć, u koordinaciji sa saveznicima, te da što prije poduzme potrebne korake za
prihvat ukrajinskih izbjeglica koje bi ovaj rat mogao izazvati. Zaključno se ističe europsko
jedinstvo, nepokolebljiva privrženost zajedničkim europskim vrijednostima i odlučnost da se
ojača solidarnost s državama članicama koje se nalaze na vanjskim granicama Unije.
28. veljače – Pariz/Nacionalna skupština, videokonferencija – 10. sastanak Zajedničke
skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Agencije Europske unije za suradnju tijela za
provedbu zakona (Europol), u organizaciji francuskog parlamenta i Odbora za građanske
slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a
Na sastanku su sudjelovali predsjednik i potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost Siniša Hajdaš Dončić i Mario Kapulica. U uvodnom dijelu sastanka održana je minuta
šutnje za žrtve ruske agresije u Ukrajini.
Tijekom središnjeg dijela sastanka, izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle izvijestila je
JPSG o aktivnostima Agencije u razdoblju od listopada 2021. do veljače 2022. godine. Govoreći
o borbi protiv kibernetičkog kriminala De Bolle je navela kako je Europol prošlog tjedna
djelomično aktivirao svoj EU policijski žurni protokol za odgovor na kibernetičke krize radi
uspostave trajnog mehanizma nadzora, potpore i koordinacije unutar EU policijske zajednice, a
kao reakciju na posljednje višestruke kibernetičke napade u državama članicama EU-a.
U odnosu na aktualnu situaciju u Ukrajini izvršna direktorica je istaknula da Europol predstavlja
partnera ukrajinskoj policiji i podržava njihove aktivnosti na različitim razinama, a sve sukladno
sporazumu o operativnoj policijskoj suradnji Europola i Ukrajine iz 2017. godine. Također je
navela i kako Europol održava kontinuiranu komunikaciju s ukrajinskim časnikom za vezu, dok s
ukrajinskom policijom ostvaruje redovite kontakte putem SIENA komunikacijske platforme. De
Bolle je istaknula da Europski centar za krijumčarenje migrantima (EMSC) podupire rad
ukrajinske i poljske policije te kako tijekom proteklog vikenda nisu zabilježeni pokušaji
krijumčarenja migranata iako je iz Ukrajine iselilo oko 200 tisuća ljudi.
Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS) Wojciech Wiewiórowski izvijestio je o suradnji
Europola i EDPS-a u području zaštite podataka posebice u odnosu na praćenje provedbe
Akcijskog plana Europola iz ožujka 2021. godine vezano za mjere smanjenja rizika prema
subjektima obrade podataka. U nastavku je predsjednik Upravnog odbora Europola Jérôme Bonet
predstavio najznačajnije aktivnosti Odbora u razdoblju od listopada 2021. do veljače 2022.
godine. Izdvojio je podatak o tome kako je Upravni odbor na sastanku održanom u prosincu 2021.
godine usvojio Programski dokument Europola za razdoblje od 2022.–2024. te razmatrao Nacrt
programskog dokumenta Europola za razdoblje od 2023.–2025.
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Sudionici su proveli tematsku raspravu o rizicima i mogućnostima umjetne inteligencije za
Europol kao i o doprinosu Europola u borbi protiv krijumčarenja migranata. Izlaganja u okviru
provedenih rasprava održali su predstavnici Europola, Europske komisije (Glavna uprava za
migracije i unutarnje poslove) te relevantni stručnjaci. Zamjenik glavne direktorice u Glavnoj
upravi za migracije i unutarnje poslove Europske komisije Olivier Onidi i francuski ministar
unutarnjih poslova Gérald Darmanin u izlaganjima su se osvrnuli na ulogu Europola u borbi s
dinamičnim kriminalnim okruženjem koje zahtjeva stalnu prilagodbu tijela za provedbu zakona.
Ujedno, ponovili su zadovoljstvo napretkom ostvarenim u postupku revizije Uredbe o Europolu
čije se dovršenje očekuje u okviru francuskog predsjedanja EU-om i koje predviđa proširenje
mandata Europola kako bi se postigla veća operativnost i učinkovitost Agencije u borbi protiv
kriminala.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za ožujak 2022.
2. ožujka – Pariz/Nacionalna skupština, videokonferencija – Međuparlamentarna konferencija
predsjednika odbora nadležnih za digitalna pitanja i svemir
3. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora povodom
Međunarodnog dana žena 2022. na temu Ambiciozne budućnosti za europske žene nakon
Covida-19: mentalno opterećenje, ravnopravnost spolova u radu na daljinu i neplaćenom pružanju
skrbi u razdoblju nakon pandemije, u organizaciji Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova
(FEMM) EP-a
3. – 5. ožujka – Pariz/Nacionalna skupština – LXVII. Konferencija odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC)
11. – 12. ožujka – Strasbourg, hibridni sastanak – plenarna skupština Konferencije o
budućnosti Europe
13. – 14. ožujka – Pariz/Senat, hibridni sastanak – Međuparlamentarna konferencija o
strateškoj gospodarskoj autonomiji EU-a
15. – 16. ožujka – Bruxelles/Europski parlament, hibridni sastanak – Europski parlamentarni
tjedan 2022. 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
16. – 17. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora o
korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama, u organizaciji
Pododbora za ljudska prava (DROI) i Odbora za pravna pitanja (JURI) EP-a
20. – 21. ožujka – Val de Loire/Nacionalna skupština – Međuparlamentarna konferencija
„Europske politike u službi građana: zeleni plan, ZPP i regionalni fondovi“, u okviru
parlamentarne dimenzije francuskog predsjedanja Vijećem EU-a
25. – 26. ožujka – Bruxelles – plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe
28. – 29. ožujka – Brdo pri Kranju – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
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