BILTEN
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Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru mjesečna je publikacija Odjela za europske
poslove Sabora. Bilten sadržava informacije o obavljanju europskih poslova u Saboru, pravnim
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suradnji.
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Usvojen Prijedlog Konferencije o budućnosti Europe
Svibanj 2022.

Na završnoj sedmoj sjednici plenarne skupštine Konferencije o budućnosti Europe, koja se
održala 29. i 30. travnja 2022. u Strasbourgu, usvojen je Prijedlog Konferencije o budućnosti
Europe. Prijedlog je izradilo devet tematskih radnih skupina Konferencije, na temelju 178
preporuka četiri europska panela građana, preporuka nacionalnih panela, doprinosa na
višejezičnoj digitalnoj platformi te rasprava u okviru radnih skupina i plenarne skupštine.
Prijedlog Konferencije sastoji se od 325 mjera (preporuka) za ostvarivanje 49 ciljanih
prijedloga u devet tematskih područja.
Prijedlog plenarne skupštine bit će predstavljen na političkom događanju na Dan Europe,
9. svibnja 2022. u Strasbourgu. Konačni ishod konferencije bit će uključen u izvješće
Zajedničkog predsjedništva. Europski parlament, Vijeće i Europska komisija brzo će ispitati
kako mogu učinkovito djelovati na temelju izvješća, svaka u okviru svojih nadležnosti i u
skladu s Osnivačkim ugovorima.
Za jesen 2022., tijekom češkog predsjedanja Vijećem EU-a, planirano je održavanje zaključnog,
sveobuhvatnog europskog panela građana i građanki kako bi sudionici panela iznijeli svoje
viđenje cjelokupnog procesa.
U ime Hrvatskoga sabora u radu plenarne skupštine Konferencije sudjelovali su predsjednik
Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli, predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj
Hajduković, pr edsjednik Odbor a za r egionalnu politiku i fondove Eur opske unije Marko
Pavić i potpr edsjednica Odbor a za poljopr ivr edu Ružica Vukovac.
Prijedlog Konferencije o budućnosti Europe
Kratki sažetak Prijedloga Konferencije kroz tematska područja:

Klimatske promjene i okoliš

poljoprivreda, proizvodnja hrane, biološka raznolikost i ekosustavi, onečišćenje:
sigurna, održiva, pravedna, klimatski odgovorna i cjenovno pristupačna proizvodnja hrane kojom se poštuju načela održivosti i okoliš te štite biološka raznolikost i
ekosustavi, uz istodobno jamčenje sigurnosti opskrbe hranom; zaštita i obnova
biološke raznolikosti, krajolika i oceana te iskorjenjivanje onečišćenja.

klimatske promjene, energija, promet: povećati europsku energetsku sigurnost i
postići energetsku neovisnost EU-a uz istodobno osiguravanje pravedne tranzicije i
pružanje dostatne, cjenovno pristupačne i održive energije.

održiva potrošnja, ambalaža i proizvodnja: poboljšati upotrebu materijala i
upravljanje njima unutar EU-a kako bi postali viče kružni, autonomniji i manje
ovisni.

informiranje, svijest, dijalog i način života: poticati znanje, osviještenost,
obrazovanje i dijalog o okolišu, klimatskim promjenama, uporabi energije i
održivosti.
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Zdravlje

zdrava hrana i zdravi način života: osigurati da jednak pristup za sve edukaciji o
zdravoj hrani te zdravoj i cijenom pristupačnoj hrani kao sastavnom dijelu zdravog
načina života.

jačanje sustava zdravstvene skrbi: ojačati otpornost i kvalitetu zdravstvenih
sustava.

šire poimanje zdravlja: usvojiti holistički pristup zdravlju u kojem se naglasak,
osim na bolesti i liječenje, stavlja i na zdravstvenu pismenost i prevenciju, te poticati
zajedničko razumijevanje izazova s kojima se suočavaju osobe koje su bolesne ili s
invaliditetom, u skladu s pristupom „Jedno zdravlje”, koji bi trebalo istaknuti kao
horizontalno i temeljno načelo koje obuhvaća sve politike EU-a.

jednak pristup zdravstvu za sve: uspostaviti „pravo na zdravlje”, odnosno svim
Europljanima zajamčiti jednak i univerzalan pristup cijenom povoljnoj, preventivnoj,
kurativnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.
Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta

održivi rast i inovacije: prelazak na održiv i otporan model rasta, uzimajući u obzir
zelenu i digitalnu tranziciju sa snažnom socijalnom dimenzijom u europskom
semestru, te osnaživanje građana, sindikata i poduzeća.

jačanje konkurentnosti EU-a i daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta: jačanje
konkurentnosti i otpornosti gospodarstva, jedinstvenog tržišta i industrije EU-a te
rješavanje problema strateških ovisnosti.

uključiva tržišta rada: poboljšanje funkcioniranja tržišta rada kako bi se osigurali
pravedniji radni uvjeti i promicali rodna ravnopravnost te zapošljavanje mladih i
pripadnika ranjivih skupina. EU, države članice i socijalni partneri moraju raditi na
iskorjenjivanju siromaštva unatoč zaposlenju, riješiti pitanje prava radnika koji rade
putem platformi, zabraniti neplaćena pripravništva i osigurati pravednu mobilnost
radne snage u EU-u.

snažnije socijalne politike: smanjenje nejednakosti, borba protiv socijalne
isključenosti i suzbijanje siromaštva. Uspostaviti sveobuhvatnu strategiju za borbu
protiv siromaštva koja bi, među ostalim, mogla uključivati pojačano Jamstvo za djecu
i Garanciju za mlade, uvođenje minimalnih plaća, zajednički okvir EU-a za programe
minimalnog dohotka i pristojno socijalno stanovanje.

demografska tranzicija: rješavanje izazova koji proizlaze iz demografske tranzicije,
kao ključnog sastojka opće otpornosti Europe, posebno niske stope nataliteta i stalnog
starenja stanovništva, osiguravanjem potpore pojedincima tijekom cijelog životnog
ciklusa.

fiskalne i porezne politike: promicanje ulaganja koja su okrenuta budućnosti i
usmjerena prema zelenoj i digitalnoj tranziciji sa snažnom socijalnom i rodnom
dimenzijom, uzimajući također u obzir primjere instrumenta „EU za sljedeće
generacije“ i instrumenta SURE.
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EU u svijetu

smanjivanje ovisnosti EU-a o stranim akterima u strateškim gospodarskim
sektorima: poduzimanje mjera u cilju jačanja autonomije EU-a u ključnim
strateškim sektorima kao što su poljoprivredni proizvodi, strateška ekonomska dobra,
poluvodiči, medicinski proizvodi, inovativne digitalne i ekološke tehnologije te
energetika.

smanjivanje ovisnosti EU-a o stranim akterima u području energije: ostvarivanje
veće autonomije EU-a u području proizvodnje i opskrbe energijom u kontekstu
zelene tranzicije koja je u tijeku.

utvrđivanje standarda unutar i izvan EU-a u području trgovinskih i investicijskih
odnosa: jačanje etičke dimenzije trgovinskih i investicijskih odnosa EU-a.

utvrđivanje standarda unutar i izvan EU-a u području okolišnih politika: jačanje
okolišne dimenzije trgovinskih odnosa EU-a.

donošenje odluka i kohezija unutar Unije: poboljšanje EU-a u pogledu sposobnosti
brzog donošenja djelotvornih odluka, posebno u okviru Zajedničke vanjske i
sigurnosne politike nastupajući jednoglasno i kao istinski globalni akter, projicirajući
pozitivnu ulogu u svijetu i pružajući odgovor na sve krize.

transparentnost EU-a i njegovi odnosi s građanima: poboljšanje dostupnosti EU-a
građanima boljim informiranjem, obrazovanjem, sudjelovanjem građana i
transparentnošću djelovanja EU-a, prije svega na međunarodnoj razini, uključujući i
trgovinske pregovore.

EU kao snažan akter na svjetskoj sceni u području mira i sigurnosti: EU treba
nastaviti promicati dijalog te jamčiti mir i međunarodni poredak utemeljen na
pravilima, jačajući multilateralizam i oslanjajući se na dugogodišnje mirovne
inicijative EU-a koje su pridonijele dodjeli Nobelove nagrade EU-u 2012. godine.

EU kao snažan akter na svjetskoj sceni u području izgradnje odnosa s trećim
državama
Vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost

vladavina prava, demokratske vrijednosti i europski identitet: sustavno podupirati
vladavinu prava u svim državama članicama.

zaštita podataka: zajamčiti politiku postupanja s podacima koja će pružati veću
zaštitu i biti usmjerena na građane.

mediji, lažne vijesti, dezinformacije, provjera činjenica, kibersigurnost: suzbijati
dezinformacije dodatnim promicanjem medijske neovisnosti i pluralizma te medijske
pismenosti; snažnija uloga EU-a u suzbijanju kibersigurnosnih prijetnji.

borba protiv diskriminacije, jednakost i kvaliteta života: poduzeti mjere za
usklađivanje životnih uvjeta diljem EU-a i poboljšanje socioekonomske kvalitete
života građana EU-a.

prava životinja, poljoprivreda: poduzeti odlučne mjere kako bi se promicala i
zajamčila ekološkija, klimatski orijentirana poljoprivreda.

stranica 4







Digitalna transformacija

pristup digitalnoj infrastrukturi: svi u Europi u praksi bi trebali imati pristup
internetu i digitalnim uslugama te da bi se digitalna infrastruktura EU-a trebala
unaprijediti (jednak pristup internetu temeljno je pravo svakog europskog građanina).

digitalna pismenost i vještine koje osnažuju ljude: svi europski građani trebaju
imaju koristi od digitalizacije tako što će im se omogućiti stjecanje potrebnih
digitalnih vještina i prilika.

sigurno i pouzdano digitalno društvo – kibersigurnost i dezinformacije, zaštita
podataka: kako bi ostvarila sigurno, otporno i pouzdano digitalno društvo, EU bi
trebala osigurati učinkovitu i brzu provedbu postojećeg zakonodavstva te imati više
ovlasti za poboljšanje kibersigurnosti, rješavanje problema nezakonitog sadržaja i
kiberkriminaliteta, suzbijanje i oporavak od kiberprijetnji nedržavnih aktera i
autoritarnih država te suzbijanje dezinformacija; promicati suverenitet pojedinaca nad
njihovim podacima te bolja osviještenost i učinkovitija primjenu i izvršavanje
postojećih pravila o zaštiti podataka (GDPR) kako bi se poboljšala osobna kontrola
nad vlastitim podacima i ograničila zlouporaba podataka.

digitalne inovacije za jačanje socijalnog i održivog gospodarstva: promicanje mjera
digitalizacije kojima se na pravedan i održiv način jačaju gospodarstvo i jedinstveno
tržište, povećava europska konkurentnost u području tehnologije i inovacija,
poboljšava digitalno jedinstveno tržište za poduzeća svih veličina, a Europa postaje
svjetski predvodnik u digitalnoj transformaciji i digitalizaciji usmjerenoj na ljude.
Europska demokracija

informiranje građana, sudjelovanje i mladi: povećanje sudjelovanja građana i
uključenosti mladih u demokraciju na razini EU-a u svrhu stvaranja „potpunog
građanskog iskustva” za Europljane kako bi se osiguralo da se njihov glas čuje i
između izbora te da je sudjelovanje djelotvorno; postizanje pristupačnije EU koja je
razumljivija građanima i jačanje zajedničkog europskog identiteta;

demokracija i izbori: jačanje europske demokracije potporom njezinim temeljima,
poticanjem sudjelovanja u izborima za Europski parlament, promicanjem
transnacionalne rasprave o europskim pitanjima i osiguravanjem snažne poveznice
između građana i njihovih izabranih predstavnika.

postupak donošenja odluka u EU-u: poboljšanje postupka donošenja odluka u EU-u
kako bi se zajamčila njegova sposobnost za djelovanje, uzimajući pritom u obzir
interese svih država članica te osiguravajući transparentan i razumljiv postupak za
građane.

supsidijarnost.
Migracije

zakonite migracije: jačanje uloge EU-a u području zakonitih migracija.

neregularne migracije: jačanje uloge EU-a u borbi protiv svih oblika neregularnih
migracija i jačanje zaštite vanjskih granica EU-a, uz poštovanje ljudskih
prava; ujednačena primjena zajedničkih pravila o početnom prihvatu migranata u svim
državama članicama.

azil, integracija: jačanje uloge EU-a i reforma europskog sustava azila na temelju
načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti; poboljšanje integracijskih politika
u svim državama članicama.
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Obrazovanje, kultura, mladi i sport

obrazovanje: EU i države članice trebali bi težiti da do 2025. uspostave uključiv
europski prostor obrazovanja u kojem svi građani, uključujući one u ruralnim i
udaljenim područjima, imaju jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i cjeloživotnom
učenju.

pitanja koja se odnose na europsku mladež: EU i dr žave članice mor aju se
usredotočiti na konkretne potrebe mladih u svim relevantnim politikama, uključujući
regionalnu politiku EU, kako bi im se ponudili najbolji mogući uvjeti za studiranje i
rad te za početak samostalnog života, uz njihovo uključivanje u demokratski život,
među ostalim i na europskoj razini. Organizacije mladih imaju ključnu ulogu.

kultura i razmjene: promicanje kulture razmjene i poticanje europskog identiteta i
europske raznolikost u različitim područjima.

sport: sport je ključan za društvo, za obranu vrijednosti, zdrav život i starenje,
promicanje kulture razmjene i slavljenje raznolikosti europske baštine.
Jedan od mogućih ishoda Konferencije je pokretanje konvencije za izmjenu Ugovora, u
skladu s člankom 48., stavkom 3. Ugovora o EU-u. Naime, u okvir u Pr ijedloga Konferencije
se, između ostaloga, „poziva institucije EU-a da zaključke radne skupine „Europska demokracija“
provedu u djela i učinkovito primjene, na temelju mogućnosti koje su već predviđene Ugovorom
iz Lisabona i, prema potrebi, pokretanjem zahtjeva za održavanjem Europske konvencije“.


Sudjelovanje zastupnika Hrvatskoga sabora na događanjima Konferencije u Hrvatskoj
Pokretanje Konferencije o budućnosti Europe svečano je obilježeno u Hrvatskom saboru
11. svibnja 2021. u Velikoj vijećnici, uz izravan televizijski prijenos na HTV4 i na saborskom
YouTube kanalu te Facebook profilu Ureda EP-a u Hrvatskoj. Hrvatski sabor je prvi nacionalni
parlament države članice EU-a koji je, dva dana nakon svečane inauguracije u Strasbourgu,
održavanjem Konferencije pokrenuo u Hrvatskoj događanja povezana s ciljevima Konferencije o
budućnosti Europe. Konferenciju je organizirao Hrvatski sabor i Ured EP-a u Hrvatskoj, u
suradnji s Predstavništvom EK u Hrvatskoj i Mrežom centara Europe Direct u Hrvatskoj.
Konferencija je označila početak demokratskog participativnog procesa koji je europskim i
hrvatskim građanima omogućio iznošenje mišljenja i ideje u vezi s budućnosti Europske unije.
Zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su na pet događanja u okviru Konferencije, koja je
organizirao Ured EP-a u Zagrebu:
15. lipnja 2021. – Rijeka – Mladi i budućnost kulture
Marko Pavić, predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a (kao član Odbora za
obrazovanje, znanost i kulturu)
28. lipnja 2021. – Dubrovnik – Mladi i održivi turizam
Mato Franković, član Odbora za turizam
7. rujna 2021. – Pula – Mladi i budućnost obrazovanja
Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
15. studenoga 2021. – Zadar – Mladi i budućnost Sredozemlja
Domagoj Hajduković, predsjednik Odbora za europske poslove
21. siječnja 2022. – Slavonski Brod – Mladi i budućnost održive poljoprivrede u Europi
Marijana Petir, predsjednica Odbora za poljoprivredu

stranica 6

Višejezična digitalna platforma
Za vrijeme trajanja Konferencije objavljena su četiri izvješća s višejezične digitalne platforme, za
razdoblje 19. travnja 2021. – 20. veljače 2022. Od pokretanja platforme ukupno je zabilježeno 43
734 doprinosa, od čega 16 274 ideja, 21 264 komentara i 6 196 događaja koji pokrivaju svih 10
tematskih područja.
U Hrvatskoj je u razdoblju od 19. travnja 2021. do 20. veljače 2022. zabilježeno 364 doprinosa.
Time je Hrvatska na 12. mjestu, zajedno s Estonijom, po broju doprinosa po državi članici,
proporcionalno milijunu stanovnika.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je u travnju dvije sjednice:
38. sjednicu, odr žanu zajednički sa Odbor om za vanjsku politiku i Odbor om za
gospodarstvo 21. travnja, na kojoj se raspravljalo o procjeni učinka sankcija međunarodne
zajednice Ruskoj Federaciji na gospodarstvo Republike Hrvatske.
39. sjednicu, odr žanu elektr oničkim putem 20. tr avnja, na kojoj je Odbor r aspr avio Izvješće
predsjednika Vlade Republike Hrvatske o neformalnom sastanku čelnika Europske unije
održanom u Bruxellesu 17. veljače 2022.; sastanku na vrhu Europska unija – Afrička unija
održanom u Bruxellesu 17. i 18. veljače 2022.; izvanrednom sastanku Europskoga vijeća
održanom u Bruxellesu 24. veljače 2022.; neformalnom sastanku čelnika Europske unije u
Versaillesu održanom 10. i 11. ožujka 2022.; te redovnom sastanku Europskog vijeća održanom u
Bruxellesu 24. i 25. ožujka 2022..
Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2022. Odbor za
europske poslove je u travnju proslijedio jedno stajalište Republike Hrvatske o dokumentu EU-a
radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti
opskrbe plinom i Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za
pristup mrežama za transport prirodnog plina COM(2022) 135 – D.E.U. br. 22/003
Aktivnosti radnih tijela
Mišljenja radnih tijela o stajalištima
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu je na 22. sjednici održanoj 8. travnja 2022.
raspravljao i donio mišljenja o sljedećim stajalištima:




Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2019/631 u pogledu postrožavanja standardnih vrijednosti emisija CO2 za
nova osobna vozila i nova laka gospodarska vozila u skladu s povećanjem klimatskih
ambicija Unije COM(2021) 556 – D.E.U. br. 21/038
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) 2018/1999
Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu promicanja energije iz obnovljivih izvora te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
(EU) 2015/652 COM(2021) 557 – D.E.U. br. 21/040
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
energetskoj učinkovitosti (preinaka) COM(2021) 558 – D.E.U. br. 21/041
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije

Sastanci Europskoga vijeća
Hrvatski sabor je na 11. sjednici održanoj 20. travnja 2022. raspravljao o Izvješću predsjednika
Vlade Republike Hrvatske o neformalnom sastanku čelnika Europske unije održanom u
Bruxellesu 17. veljače 2022.; sastanku na vrhu Europska unija - Afrička unija održanom u
Bruxellesu 17. i 18. veljače 2022.; izvanrednom sastanku Europskoga vijeća održanom u
Bruxellesu 24. veljače 2022.; neformalnom sastanku čelnika Europske unije u Versaillesu
održanom 10. i 11. ožujka 2022.; te redovnom sastanku Europskog vijeća održanom u Bruxellesu
24. i 25. ožujka 2022.
Hrvatski sabor je na sjednici 29. travnja 2022. prihvatio Izvješće predsjednika Vlade.
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 travnju 5 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3858 – 2 sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH), održanoga 7. travnja, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3862. sastanak Vijeća Europske unije (Obrazovanje, mladi,
kultura i sport - EYCS), održanoga 4. i 5. travnja, dostavljeno je Odboru za obrazovanje,
znanost i kulturu i Odboru za obitelj, mlade i sport;

Stajalište Republike Hrvatske za 3864. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – ECOFIN), održanoga 5. travnja, dostavljeno je Odboru za financije i
državni proračun i Odboru za gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za 3866. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC), održanoga 11. travnja, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3867. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC), održanoga 22. ožujka, dostavljeno je Odboru za europske poslove.
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Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u travnju 2022. donio 4 zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga
PZE 181

Naziv akta

Saziv

Konačni prijedlog zakona o
održivoj uporabi pesticida

10

PZE 242

Konačni prijedlog zakona o
zaštiti prijavitelja nepravilnosti

PZE 267

PZE 268

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

10

donesen

2.

10

10

donesen

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
i zdravstvenoj zaštiti stranaca
u Republici Hrvatskoj

10

10

donesen

1. i 2.

hitni

Prijedlog zakona o izmjeni i
dopuni Zakona o socijalnoj
skrbi, s Konačnim prijedlogom
zakona

10

10

donesen

1. i 2.

hitni

2.

Vrsta
postupka
redovni
redovni

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 30. travnja 2022. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome
saboru ukupno 39 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 25 prijedloga obvezujućih akata
u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 14 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
COM (2022)
184

Oznaka akta

PRORAČUN
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o financijskim pravilima
koja se primjenjuju na opći proračun Unije
REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2022)
162

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća
o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br.
223/2014 u pogledu povećanog predfinanciranja iz sredstava
inicijative REACT-EU

COM (2022)
145

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/2014 u
pogledu povećanog predfinanciranja iz sredstava inicijative
REACT-EU

Oznaka akta
COM (2022)
120

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu discipline namire,
prekograničnog pružanja usluga, suradnje u području
nadzora, pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i
zahtjeva za središnje depozitorije vrijednosnih papira iz
trećih zemalja

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
29. 4. 2022.
……

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
5. 4. 2022.
31. 5. 2022.
1. 4. 2022.
27. 5. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1. 4. 2022.
27. 5. 2022.

GRAĐANSKE SLOBODE,PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
COM (2022) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
29. 4. 2022.
658
uredbi (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009 i (EU)
……
2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća, uredbi Vijeća
(EZ) br. 1683/95, (EZ) br. 333/2002, (EZ) br. 693/2003 i
(EZ) br. 694/2003 te Konvencije o provedbi Schengenskog
sporazuma u pogledu digitalizacije postupka izdavanja viza

Oznaka akta
COM (2022)
195

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj liberalizaciji trgovine kojom se dopunjuju trgovinske
povlastice koje se primjenjuju na ukrajinske proizvode na
temelju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i
Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država
članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
27. 4. 2022.
……
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Oznaka akta
COM (2022)
134

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o oznakama
1. 4. 2022.
zemljopisnog podrijetla Europske unije za vino, jaka alko……
holna pića i poljoprivredne proizvode i sustavima kvalitete
za poljoprivredne proizvode, o izmjeni uredaba (EU) br.
1308/2013, (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/787 te o stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) br. 1151/2012

COM (2022)
156

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24.
studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano
sprečavanje i kontrola onečišćenja) i Direktive Vijeća
1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada

26. 4. 2022.
……

COM (2022)
157

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o podacima o okolišu iz industrijskih postrojenja i uspostavi Portala za industrijske emisije

28. 4. 2022.
……

COM (2022)
151

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima
koje oštećuju ozonski sloj i stavljanju izvan snage Uredbe
(EZ) br. 1005/2009

28. 4. 2022.
……

Oznaka akta
COM (2022)
135

Oznaka akta

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća o
mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i Uredbe (EZ) br.
715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1. 4. 2022.
27. 5. 2022.

POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave

COM (2022)
171

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/2107 o utvrđivanju mjera za upravljanje,
očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna
(ICCAT) i Uredbe (EU) .../2022 o uspostavi višegodišnjeg
plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru

COM (2022)
179

Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni i
ispravku Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje posljedica vojne agresije Rusije na Ukrajinu na ribolovne aktivnosti i za ublažavanje učinaka poremećaja tržištâ uzrokovanog tom vojnom agresijom na lanac
opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture

Rok za supsidijarnost
21. 4. 2022.
…

26. 4. 2022.
24. 6. 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:
Strategija EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode, COM(2022) 141
Nakon hrane, stanovanja i mobilnosti, europska potrošnja tekstila ima četvrti najveći učinak
na okoliš i klimu. Taj je sektor treći po potrošnji vode i korištenju zemljišta, odnosno peti po
uporabi primarnih sirovina.
Objavljena Strategija sadr žava viziju i konkr etne mjer e kako bi do 2030. tekstilni
proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a trajali duže, mogli se reciklirati i bili izrađeni u što
većoj mjeri od recikliranih vlakana, bez opasnih tvari i uz potpuno poštovanje socijalnih
prava i okoliša. Potr ošači će dulje moći kor istiti visokokvalitetne tekstilne pr oizvode, brza
moda više neće biti u modi, a gospodarski isplative usluge ponovne uporabe i popravka trebale
bi biti široko dostupne. U konkurentnom, otpornom i inovativnom tekstilnom sektoru
proizvođači moraju preuzeti odgovornost za svoje proizvode duž lanca vrijednosti, među
ostalim i kada postanu otpad. Tako će kružni ekosustav tekstilnih proizvoda biti uspješan, a
temeljit će se na dostatnim kapacitetima za inovativno recikliranje vlakana u vlakna, pri čemu
se spaljivanje i odlaganje tekstila na odlagališta moraju se svesti na najmanju moguću mjeru.
Posebne mjere uključuju zahtjeve za ekološki dizajn tekstila, jasnije informacije, digitalnu
putovnicu za proizvode i obvezni program proširene odgovornosti proizvođača u EU-u.
Predviđene su i mjere za rješavanje problema nenamjernog ispuštanja mikroplastike iz tekstila,
osiguravanje točnosti tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš i poticanje kružnih poslovnih
modela, uključujući ponovnu uporabu i usluge popravka. Kako bi se riješio problem brze
mode, u strategiji se također pozivaju poduzeća da smanje broj godišnjih kolekcija, preuzmu
odgovornost i počnu aktivno raditi na smanjenu ugljičnog i ekološkog otiska, a države članice
da uvedu povoljne uvjete oporezivanja za sektor ponovne uporabe i popravka. Komisija će
promicati promjene i putem informativnih aktivnosti.
Strategija također predviđa pružanje potpore ekosustavu tekstilnih proizvoda dok prolazi kroz
te promjene. Stoga Komisija pokreće zajedničko oblikovanje puta tranzicije za ekosustav
tekstilnih proizvoda. Riječ je o osnovnom instr umentu za sur adnju kako bi se tom
ekosustavu pomoglo da se oporavi od negativnih učinaka pandemije bolesti COVID-19, koji
zadnje dvije godine utječu na svakodnevno poslovanje poduzeća. Povećat će se i njihova
sposobnost da se odupru snažnoj globalnoj konkurenciji i budućim šokovima kako bi im se
osigurao dugoročni opstanak. Svi dionici potiču se na aktivno sudjelovanje u procesu
zajedničkog oblikovanja tako da ispune svoje obveze u pogledu kružnosti i kružnih poslovnih
modela, provedu mjere za jačanje održive konkurentnosti, digitalizacije i otpornosti te utvrde
posebna ulaganja koja su potrebna za dvostruku tranziciju.
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Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, Strasbourg, 4. – 7. travnja 2022.
Ruska vojna agresija na Ukrajinu
Pet tjedana nakon početka ruske vojne agresije na Ukrajinu Europski parlament nastavlja stavljati
fokus na krizu u Ukrajini te njen utjecaj na sveobuhvatnu sigurnosnu situaciju u Europi i njene
gospodarske i humanitarne posljedice. Posebni naglasak tijekom ove plenarne sjednice bio je na
pomoći koju Europska unija pruža ukrajinskim izbjeglicama, osobito djeci i mladima, te na
sankcijama koje je EU uvela Rusiji (i Bjelarusu) zbog vojne agresije na Ukrajinu, a u svjetlu
najavljenog petog paketa mjera ograničavanja. Raspravljalo se i o utjecaju i povezanosti Putinova
režima s krajnje desničarskim i separatističkim pokretima u Europi.
Na početku sjednice predsjednica EP-a Roberta Metsola informirala je zastupnike o svom posjetu
Ukrajini 1. travnja 2022. i susretu sa zastupnicima ukrajinskog parlamenta i predsjednikom
Zelinskim. Snažno je osudila „stravične, beščasne i sramotne zločine“ koje je počinila ruska
vojska u Ukrajini. Istaknula je kako slike iz Buča i Irpina naglašavaju razinu prijetnje s kojom se
Ukrajina i svjetski poredak utemeljen na pravilima suočavaju, podcrtavši kako svi odgovorni za
počinjene ratne zločine moraju odgovarati. Pozvala je na hitno usvajanje novog, petog paketa
gospodarskih i ciljanih mjera ograničavanja protiv svih koji financiraju i podržavaju Putina. Uz
to, Europa treba ubrzati politiku nulte ovisnosti o Kremlju, osobito u području energetike, i
implementirati obvezujući embargo kako bi prestala neizravno financirati rusku vojnu agresiju.
Zaključno, Metsola se založila za pružanje još veće potpore Ukrajini u vidu logističke i
humanitarne pomoći te vojne opreme. U nastavku je održana minuta šutnje u znak sjećanja na
žrtve rata u Ukrajini.
U raspravi o rezultatima sastanka EV-a održanog 24. i 25. ožujka 2022. sudjelovali su predsjednik
EV-a Charles Michel i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koji su, također,
najstrože osudili zločine u Buči i Irpinu. Naglasili su kako će EU ustrajati u tome da svi počinitelji
ovih ratnih zločina budu najstrože kažnjeni, dodavši kako je EU s Ukrajinom uspostavila
Zajednički istražni tim za prikupljanje dokaza i svjedočenja na terenu. Ponovno su istaknuli kako
EU čvrsto stoji uz Ukrajinu.
U svom izlaganju von der Leyen se osvrnula na predloženi peti paket mjera ograničavanja EU-a
protiv Rusije (koji je Vijeće EU-a donijelo 8. travnja 2022.), ukratko predstavivši njegovih šest
stupova čiji je cilj smanjiti ruske izvore prihoda, dodatno oslabiti ruski financijski sustav, ograničiti
ruskoj industriji mogućnosti nabave ključne robe te nastaviti degradirati rusku tehnološku bazu i
industrijske kapacitete, kako slijedi:

zabrana uvoza ugljena iz Rusije u vrijednosti od 4 milijarde eura godišnje,







potpuna zabrana transakcija za četiri ključne ruske banke, uključujući drugu najveću rusku
banku VTB (ove četiri banke predstavljaju 23% tržišnog udjela u ruskom bankarskom sektoru),
zabrana pristupa lukama EU-a za ruska plovila i plovila kojima upravlja Rusija (određena
izuzeća pokrivat će osnovne potrepštine, kao što su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi,
humanitarna pomoć te energija) i zabrana prometovanja za ruske i bjelaruske prijevoznike u
cestovnom prometu u EU-u,
daljnje ciljane zabrane izvoza, vrijedne 10 milijardi eura, u područjima u kojima je Rusija
ranjiva (npr. kvantna računala i napredni poluvodiči te osjetljivi strojevi i transportna oprema),
posebne nove zabrane uvoza, vrijedne 5,5 milijardi eura, na širok raspon proizvoda, a kako bi se
smanjio protok novca Rusije i njenih oligarha,
niz vrlo ciljanih mjera, kao što je opća zabrana EU-a za sudjelovanje ruskih tvrtki u javnoj
nabavi u državama članicama ili isključenje svake financijske potpore, europske ili nacionalne,
ruskim javnim tijelima.
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Planirane su i daljnje ciljane sankcije protiv pojedinaca i subjekata koji podržavaju Putinov režim.
K tome, EU radi na dodatnim sankcijama, uključujući embargo na uvoz nafte i stvaranje escrow
računa za prihode od prodaje ruske nafte i plina (ograničavanje izvora prihoda Rusije od fosilnih
goriva).
Kronologija – odgovor EU-a na rusku invaziju na Ukrajinu.
Nakon prethodne rasprave velikom većinom glasova zastupnici su usvojili Rezoluciju o
Zaključcima sastanka EV-a od 24. i 25. veljače 2022., uključujući najnovija događanja u ratu
protiv Ukrajine te sankcije EU-a protiv Rusije i njihovu provedbu. Europski parlament, ponovno,
najoštrije osuđuje ratnu agresiju Ruske Federacije protiv Ukrajine, kao i sudjelovanje Bjelarusa u
tom ratu, te zahtijeva od Rusije da odmah prekine sve vojne aktivnosti u Ukrajini i bezuvjetno
povuče sve snage i vojnu opremu s cijelog međunarodno priznatog teritorija Ukrajine. Europski
parlament ustraje u tome da počinitelji ratnih zločina i drugih teških povreda, kao i odgovorni
vladini dužnosnici i vojni čelnici, moraju biti pozvani na odgovornost. Europski parlament
pozdravlja brzo donošenje sankcija protiv Rusije (i Bjelarusa) kao i jedinstvo institucija EU-a i
država članica kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu te poziva Vijeće da donese dodatne
stroge gospodarske i ciljane sankcije kojima će se odgovoriti na „nepopustljivu eskalaciju ruske
agresije“ i „šokantna zvjerstva koja su počinile ruske vojne snage i koja se nedvojbeno mogu
smatrati ratnim zločinima“. Također, Europski parlament poziva na hitan i potpuni embargo na
uvoz ruske nafte, ugljena, nuklearnog goriva i plina, na potpuno napuštanje Sjevernog toka 1 i 2
te na predstavljanje plana za nastavak kratkoročnog jamčenja sigurnosti opskrbe energijom u
EU-u. Sve partnere, a posebno zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u i potencijalne zemlje
kandidatkinje, poziva se da se usklade s paketima sankcija. Nadalje, Europski parlament poziva
čelnike EU-a i čelnike drugih država da isključe Rusiju iz skupine G20 i drugih multilateralnih
organizacija za suradnju, kao što su Vijeće UN-a za ljudska prava, Interpol, Svjetska trgovinska
organizacija, UNESCO i druge.
Europski parlament poziva na početak rada na fondu sličnom Marshallovu planu (Uzajamni fond
solidarnosti Ukrajine) kako bi se Ukrajina ponovno izgradila nakon rata, pokrenuo masovni
program ulaganja i ostvario potencijal za rast te zemlje.
Europski parlament ponovno poziva institucije EU-a da u skladu s člankom 49. Ugovora o EU-u
(UEU) i na temelju zasluga Ukrajini nastoje dodijeliti status zemlje kandidatkinje za članstvo u
EU-u kao jasan politički znak svoje predanosti te da u međuvremenu nastave raditi na njezinoj
integraciji u jedinstveno tržište EU-a u skladu sa Sporazumom o pridruživanju.
Također, nakon prethodne rasprave, donesena je Rezolucija o zaštiti koju EU pruža djeci i
mladima koji bježe od rata protiv Ukrajine. Europski parlament pozdravlja korake koje je EU,
odnosno Europska komisija i Vijeće, do sada poduzela u pogledu prihvata osoba koje bježe od
rata u Ukrajini i poziva na posvećivanje pune pažnje djeci i mladima, a osobito djeci bez pratnje.
Na izvanrednom sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 28. ožujka 2022., Europska
komisija je, u koordinaciji s francuskim predsjedništvom Vijeća EU-a, predstavila zajednički „Plan u
deset točaka: za snažniju europsku koordinaciju u prihvatu osoba koje bježe od rata u Ukrajini“ koji,
između ostaloga, uključuje platformu EU-a za registraciju i koordinaciju prometa te posebne smjernice za prihvat i potporu djeci u suradnji s Agencijom EU-a za azil. Prema podacima UNHCR-a, nakon
ruske invazije na Ukrajinu više od četiri milijuna osoba bilo je prisiljeno napustiti svoje domove i
potražiti utočište uglavnom u susjednim državama EU-a (Poljska, Rumunjska, Mađarska, Slovačka i
Češka) te u Moldovi. Prema podacima UNICEF-a gotovo polovina osoba koje bježe su maloljetnici
kojima je potrebna pojačana zaštita jer su izloženi većem riziku od toga da postanu žrtve trgovanja
ljudima i iskorištavanja.
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U raspravi o suradnji i sličnosti između Putinova režima i krajnje desničarskih i separatističkih
pokreta u Europi potpredsjednica Europske komisije nadležna za vrijednosti i transparentnost
Vera Jourova podcrtala je značaj borbe protiv kampanja dezinformacija iz Rusije koje su dio su
taktike hibridnog ratovanja za podrivanje jedinstva EU-a. Informirala je kako Komisija blisko
surađuje s državama članicama kako bi se uhvatila u koštac s prijetnjom nasilnog desnog
ekstremizma u EU-u, uključujući putem Europola, koji je u kontaktu s nadležnim tijelima država
članica i partnerskim agencijama radi kontinuirane razmjene informacija i prikupljanja
obavještajnih podataka. Podsjetila je kako je Europska komisija 25. studenoga 2021. donijela
paket mjera za „jačanje demokracije i zaštitu integriteta izbora“ čiji je cilj osigurati slobodne i
poštene izbore i otvorenu javnu raspravu te učiniti digitalni svijet odgovornijim, kao i bolje
zaštititi europsku demokraciju i europske izborne postupke od pokušaja uplitanja u informacije i
manipuliranja njima. Revizijom Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i
europskih političkih zaklada, o kojoj je Vijeće postiglo politički dogovor 22. ožujka 2022., ojačat
će se transparentnost i okvir za financiranje europskih političkih stranaka, posebno u odnosu na
rizike od vanjskog uplitanja i manipulacija, te istodobno ograničiti administrativno opterećenje
koje bi stranke mogle snositi.
U hitnom postupku usvojeno je stajalište Europskog parlamenta (redovni zakonodavni postupak/
prvo čitanje) radi donošenja Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) br. 223/2014 u
pogledu povećanog predfinanciranja iz sredstava inicijative REACT-EU, COM(2022) 145 od 23.
ožujka 2022. i ažurirani prijedlog COM(2022) 162 od 31. ožujka 2022., kojima se predviđaju
izvanredne i ciljane izmjene pravnog okvira za razdoblje 2014.–2020. uspostavljenog za europske
strukturne i investicijske fondove i za Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) kao odgovor
na invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu i naknadnog učinka na EU, a posebno na nekoliko
njezinih istočnih regija koje se suočavaju s neposrednim izazovima zbog priljeva izbjeglica. EV je u
zaključcima sa sastanka održanog 24.-25. ožujka 2022. pozvalo EK „da izradi dodatne prijedloge za
jačanje potpore EU-a”, a sve „kako bi se osiguralo da se sredstva EU-a namijenjena izbjeglicama i
njihovim domaćinima mogu brzo mobilizirati”, te je stoga Europska komisija izmijenila svoj
zakonodavni prijedlog od 23. ožujka 2022.
Odbor stalnih predstavnika (COREPER) je 6. travnja 2022. postigao dogovor o hitnoj isplati 3,5
milijardi eura državama članicama EU-a koje primaju izbjeglice te će, nakon što je Europski
parlament dao zeleno svjetlo, Vijeće pristupiti žurnom donošenju zakonodavnog akta kako bi
mogao stupiti na snagu sredinom travnja 2022.
Predfinanciranje iz tranše REACT-EU-a za 2021. povećat će se s 11 % na 15 % za sve države
članice EU-a, te s 11% na 45% za one države članice u kojima je priljev izbjeglica iz Ukrajine na
kraju prvog mjeseca od ruske invazije premašivao 1% njihova stanovništva. Pred-financiranje u
iznosu od 45% primit će Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka, koje graniče s Ukrajinom, kao i
Austrija, Bugarska, Češka, Estonija i Litva, koje su do 23. ožujka 2022. primile broj raseljenih
osoba koji premašuje 1% njihova stanovništva. Osim toga, navedenim se prijedlogom uvodi
mogućnost jediničnog troška po osobi, čime se omogućuje lakša i brža dodjela sredstava. Jedinični
trošak utvrđen je na 40 eura tjedno i može se koristiti u maksimalnom trajanju od 13 tjedana,
počevši od datuma dolaska dotične osobe u EU.
Slijedom prijedloga Europske komisije o mjerama za pomoć državama članicama u okviru
inicijative djelovanja kohezijske politike za izbjeglice u Europi od 8. ožujka 2022., Vijeće je
4. travnja 2022. donijelo Uredbu o djelovanju kohezijske politike za izbjeglice u Europi (CARE)
kojom se mijenja pravni okvir za razdoblje 2014.-2020. kojim se uređuju europski strukturni i
investicijski fondovi te Fond europske pomoći za najpotrebitije. Ovom mjerom ojačat će se i
trenutačni napori država članica u borbi protiv proširenog učinka pandemije Covida-19. Promjene
uključuju i iznimnu fleksibilnost za prijenos sredstava među programima koji se financiraju iz
Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda kako bi se odgovorilo na
priljev izbjeglica.
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Također u hitnom postupku (redovni zakonodavni postupak/prvo čitanje) Europski parlament je
donio odluku o upućivanju neizmijenjenog prijedloga izmjena Uredbe (EU) 2017/1938 EP-a i
Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i Uredbe (EZ) br. 715/2009 EP-a i Vijeća o
uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina, COM(2022) 135, natrag Odboru za
industriju, istraživanje i energetiku (ITRE) nadležnom za međuinstitucijske pregovore (trijalog).
Cilj je zakonodavnog prijedloga ukloniti znatne rizike za sigurnost opskrbe i gospodarstvo Unije
koji proizlaze iz drastično promijenjene geopolitičke situacije potaknute ruskom vojnom agresijom
na Ukrajinu. Prijedlogom se posebno nastoji osigurati da skladišni kapaciteti u Uniji, koji su ključni
da bi se zajamčila sigurnost opskrbe, ne ostanu neiskorišteni kako bi se skladišta mogla zajednički
koristiti u cijeloj Uniji, u duhu solidarnosti. U tu će svrhu uvođenje obvezne minimalne razine plina
u sustavima skladišta plina povećati sigurnost opskrbe prije zime 2022./2023. i u sljedećim zimskim
razdobljima. Za 2022. ciljana popunjenost skladišta iznosi 80% kapaciteta svih sustava skladišta
plina na državnom području predmetnih država članica, a za sljedeće godine 90%. Obvezno
certificiranje operatora sustava skladišta plina osigurat će da se mogu isključiti potencijalni rizici za
sigurnost opskrbe koji proizlaze iz utjecaja na kritičnu infrastrukturu za skladištenje plina.
Naposljetku, poticat će se uporaba skladišta tako što će se njihovim korisnicima omogućiti izuzeće
od transportnih tarifa na ulaznim ili izlaznim točkama skladišta.
Provedba političkih prioriteta Komisije Ursule von der Leyen u prve dvije godine mandata
Aktualna Europska komisija preuzela je dužnost 1. prosinca 2019. U postupku izbora za predsjednicu Ursula von der Leyen predstavila je u srpnju 2019. u Europskom parlamentu smjernice pod nazivom „Ambicioznija Unija – Moj plan za Europu“, inspirirane Strateškim programom EV-a za razdoblje 2019.-2024. i razgovorima sa zastupnicima u EP-u, koje sadrže šest glavnih ciljeva za Europu za razdoblje 2019.-2024. i nakon toga:

Europski zeleni plan,
Gospodarstvo u interesu građana,

Europa spremna za digitalno doba,

Zaštita europskog načina života,

Snažnija Europa u svijetu,

Novi poticaj europskoj demokraciji.
Predsjednica Europske komisije je naglasila važnost zajedničkog djelovanja EU-a u kontekstu
odgovora na rusku vojnu agresiju protiv Ukrajine, osobito u pogledu diversifikacije opskrbe
plinom i jačanja obrambenih sposobnosti EU-a. Pozdravila je solidarnost i napore država srednje i
istočne Europe glede zbrinjavanja ukrajinskih izbjeglica i potvrdila obećanu financijsku pomoć
državama koje primaju veći broj izbjeglica. Izvijestila je kako će se, kao znak priznanja ključne
uloge Poljske u pružanju potpore osobama koje bježe od invazije na Ukrajinu, 9. travnja 2022. u
Varšavi održati donatorska konferencija „Stand Up For Ukraine“ (Podrška Ukrajini).
Donatorskom konferencijom zaključit će se šira kampanja na društvenim medijima koju su 26.
ožujka 2022. pokrenule EK i kanadska vlada, u partnerstvu s međunarodnom organizacijom za
zastupanje interesa Global Citizen.
Nadalje, informirala je kako će Europska komisija uskoro formalno pokrenuti postupak protiv
Mađarske, u okviru novog mehanizma uvjetovanosti vladavine prava za zaštitu proračuna EU-a,
zbog sumnje u korupciju i probleme s javnom nabavom. Također, istaknula je kako poljski plan
za oporavak i otpornost (u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost) još nije odobren zbog
zabrinutosti u pogledu neovisnosti pravosuđa. Poljska i Mađarska su 11. ožujka 2021. podnijele
Sudu EU-a tužbe za poništenje Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 od 16. prosinca 2020. o općem
režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije. Sud EU-a donio je 16. veljače 2022. 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.
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Vezano uz mogućnost pokretanja konvencije za izmjenu Ugovora, von der Leyen je naglasila
kako će konačni ishod Konferencije o budućnosti Europe biti poznat tek 9. svibnja 2022., dodavši
kako ostaje pri svojim stajalištima iz srpnja 2019. Naime, V on der Leyen je u okviru Političkih
smjernica iz srpnja 2019. najavila inicijativu za pokretanje Konferencije o budućnosti Europe, s
ciljem većeg i aktivnijeg uključivanja građana Unije u utvrđivanje prioriteta i razine ambicije EU
-a, izrazivši spremnost provesti u djelo sve što bude dogovoreno, uključujući po potrebi i
zakonodavne mjere, a istaknula je i otvorenost za izmjenu Ugovora.
Vladavina prava
Europska komisija je u prosincu 2017. pokrenula postupak u skladu sa člankom 7. stavkom 1. UEU-a
kao odgovor na opasnost da Poljska teško prekrši vladavinu prava. Europski parlament je u rujnu
2018., u skladu sa čl. 7. st. 1. UEU-a, podnio Vijeću obrazloženi prijedlog u kojemu ga poziva da
utvrdi postoji li očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti iz čl. 2. UEU-a. Vijeće do sada
održalo nekoliko saslušanja, no ne i glasovanja kako bi se utvrdilo postoji li „jasan rizik od ozbiljnog
kršenja“ zajedničkih vrijednosti EU-a, što je sljedeći korak u postupku kako je navedeno u čl. 7. UEU
-a.
U okviru rasprave o saslušanjima koja su u tijeku u skladu sa čl. 7. st. 1. UEU-a u pogledu Poljske
i Mađarske, sudjelovali su francuski ministar nadležan za europske poslove Clément Beaune, u
ime Vijeća EU, i potpredsjednica EK Vera Jourova.
Poljska: Beaune je infor mir ao kako je Vijeće 22. veljače 2022. odr žalo saslušanje o vladavini
prava u Poljskoj. Obuhvaćena su bila sva pitanja koja su iznesena u obrazloženom prijedlogu
Europske komisije, a poljska strana je predstavila aspekte reformi koje razmatra poljski
parlament, posebno u vezi sa stegovnim sustavom za suce Vrhovnog suda. Radilo se o petom
saslušanju u skladu sa čl. 7., st. 1. UEU-a nakon što je Europska komisija 20. prosinca 2017.
usvojila svoj obrazloženi prijedlog. Jourova je istaknula kako situacija na terenu i dalje izazivala
ozbiljne zabrinutosti, podsjetivši kako je Europska komisija 22. prosinca 2021. pokrenula
postupak zbog povrede protiv Poljske zbog kršenja prava EU-a koje je počinio poljski Ustavni
sud. Komisija kao pozitivan korak bilježi aktivnosti usmjerene na reformu stegovnog sustava.
Imperativ je da novo zakonodavstvo bude u skladu s pravom EU-a i odgovara na zabrinutosti
Suda EU-a. Zaključno je istaknula otvorenost i dostupnost Komisije za dijalog s poljskim
vlastima kako bi se riješile postojeće zabrinutosti.
Mađarska: Baume je izvijestio kako je saslušanje o vladavini pr ava u Mađar skoj planir ano
za 30. svibnja 2022. Istaknuo je predanost francuskog predsjedništva Vijećem promicanju zaštite
vladavine prava kao i spremnost na poduzimanje daljnjih koraka u pogledu Mađarske, slijedom
najave Komisije da će uskoro formalno pokrenuti postupak protiv Mađarske, u okviru novog
mehanizma uvjetovanosti vladavine prava za zaštitu proračuna EU-a, zbog sumnje u korupciju i
probleme s javnom nabavom.
Jourova je dodala kako će Komisija u srpnju 2022. objaviti svoje treće godišnje izvješće o
vladavini prava koje će po prvi puta sadržavati preporuke koje bi trebale pomoći državama
članicama da usredotoče svoje daljnje djelovanje na ključna pitanja, uključujući pravosudni
sustav, okvir za borbu protiv korupcije, medijski pluralizam te pitanja povezana sa sustavom
uzajamne kontrole i ravnoteže između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.
Proračun Europske unije za 2023.
U skladu s proračunskim postupkom Europski parlament je usvojio opće smjernice za pripremu
proračuna EU-a za 2023. godinu (dio III. – Komisija) u kojima se obvezuje raditi na donošenju
proračuna usmjerenog na budućnost koji je u skladu s političkim prioritetima Unije u pogledu
osiguravanja jače zdravstvene unije, ostvarivanja uspjeha u zelenoj i digitalnoj tranziciji i
poticanja pravednog, uključivog, održivog i otpornog oporavka, uključujući veću potporu za mala
i srednja poduzeća, promicanja vladavine prava, vrijednosti EU-a te temeljnih prava i njihove
primjene, doprinošenja većim mogućnostima za sve, a posebno mlade diljem Unije, osiguravanja
snažnije Unije za njezine građane i u svijetu te suočavanja s učinkom ruske invazije na Ukrajinu.
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Europski parlament naglašava ključnu ulogu kohezijske politike EU-a kao bitne investicijske
politike Unije i jednog od temelja održivog i uključivog oporavka te ističe njezinu jedinstvenu
europsku dodanu vrijednost i doprinos sveukupnom skladnom razvoju EU-a te njegovih država
članica i regija.
Europski parlament ističe kako će nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) stupiti na snagu
2023. te podsjeća na ključnu važnost ZPP-a i Zajedničke ribarstvene politike za europski
prehrambeni sustav. Naglašava se važnost pravilnog funkcioniranja poljoprivrednih tržišta,
održivog razvoja ruralnih regija, stabilnih i prihvatljivih prihoda poljoprivrednika i ribara,
održivog upravljanja prirodnim resursima i očuvanja biološke raznolikosti te generacijske obnove
poljoprivrednika. Traži se posvećivanje posebne pozornosti maloj poljoprivredi, mladim
poljoprivrednicima i malim ribarskim poduzećima tako što će se na najbolji mogući način
iskoristiti svi relevantni programi EU-a.
Europski parlament podsjeća da države članice do kraja 2023. trebaju ugovoriti sva dostupna
sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te poziva EK da u tom pogledu pruži
potporu državama članicama i korisnicima, uz uključivanje EP-a u nadzor i transparentnu
procjenu postupka.
Vijeće je utvr dilo svoje pr ior itete za pr or ačun EU-a za 2023. godinu 15. ožujka 2022.
Usvojene su i procjene prihoda i rashoda EP-a za financijsku godinu 2023.
Ostale teme
Ishod sastanka na vrhu EU-a i Kine
Visoki predstavnik (VP) Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell zastupnike
je informirao o ishodu 23. bilateralnog sastanka na vrhu EU-a i Kine koji se održao 1. travnja
2022. u video formatu. EU i Kina opširno su raspravljale o vojnoj agresiji Rusije na Ukrajinu,
koja ugrožava globalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, kao i sigurnost opskrbe hranom i
energijom. Razgovaralo se i o stanju bilateralnih odnosa i područjima od zajedničkog interesa kao
što su klimatske promjene, bioraznolikost i zdravlje te o tome kako osigurati uravnoteženije
trgovinske odnose s većim naglaskom na uzajamnosti. EU je pozvala Kinu da podupre napore za
hitno okončanje krvoprolića u Ukrajini, u skladu s globalnom ulogom Kine kao stalne članice
Vijeća sigurnosti UN-a i njezinim jedinstvenim bliskim odnosima s Rusijom. EU je istaknula da
su međunarodne sankcije protiv Rusije uvedene isključivo u svrhu zaustavljanja ruske agresije,
unatoč znatnim gospodarskim posljedicama za EU i njezine globalne partnere. Svako zaobilaženje
učinka sankcija ili svaka pomoć Rusiji produljili bi krvoproliće i doveli do još većih gubitaka
života civila i gospodarskih poremećaja.

Provedba Kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.
U predmetnoj Rezoluciji Europski parlament izražava zabrinutost zbog kašnjenja u provedbi Kohezijske politike za razdoblje 2021.-2027. što, između ostaloga, loše utječe na sposobnost država
članica da u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu reagiraju ne samo na energetsku krizu i krizu
opskrbe, već i na izbjegličku krizu u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, te poziva Europsku
komisiju da u potpunosti iskoristi mogućnosti koje postoje u važećoj Uredbi o zajedničkim odredbama za brže odobravanje sporazuma o partnerstvu i programa.

stranica 18

Provedba mjera građanskog odgoja i obrazovanja
Europski parlament je usvojio Rezoluciju o provedbi mjera u području građanskog odgoja u kojoj
poziva na donošenje sveobuhvatne europske strategije za europski građanski odgoj te na
uspostavu potpornih platformi za promicanje njezine provedbe. U žarištu te strategije trebali bi
biti zajedničke demokratske vrijednosti i načela EU-a, a kako bi građani bolje razumjeli institucije
EU- a, podjelu nadležnosti, proces donošenja odluka i javne politike EU-a. Strategijom bi se
trebala jačati svijest javnosti o koristima, pravima i obvezama povezanim s građanstvom EU-a i
produbljivati znanje o europskim integracijama, mogućnostima aktivnog sudjelovanja u Unijinim
demokratskim procesima i postupcima donošenja odluka te jačao osjećaj zajedničke građanske
pripadnosti. Ujedno se ističe da su građani u okviru Konferencije o budućnosti Europe izrazili
želju da se zajednički europski identitet potiče zajedničkim akademskim programom i da se
europska dimenzija snažno integrira u obrazovanje.
Pravo na popravak
Europski parlament je usvojio Rezoluciju o pravu na popravak u kojoj naglašava da bi djelotvorno
pravo na popravak trebalo obuhvaćati aspekte životnog ciklusa proizvoda i da bi se trebalo
sagledati iz aspekta različitih međusobno povezanih područja politike kao što su dizajn proizvoda,
ključna etička načela proizvodnje, standardizacija te informiranje potrošača, uključujući
označivanje mogućnosti popravka te životnog vijeka proizvoda.
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 2. do 5. svibnja 2022. u Strasbourgu.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u
Europskom parlamentu
Tijekom travnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 9 videokonferencija predstavnika
vnacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday
Morning Meetings). Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:

Posljedice rata u Ukrajini za europsko gospodarstvo (1. travnja),

Aktualno stanje Konferencije o budućnosti Europe (1. travnja),

Parlamentarna mreža liječničkih službi (1. travnja),

Aktualno stanje zakonodavnih prijedloga iz „Paketa za cilj od 55%“, (1. travnja),
Interna pitanja (1. travnja),

Komunikacija Europske komisije o dostojanstvenom radu u cijelom svijetu za globalnu
pravednu tranziciju i održiv oporavak (4. travnja),

Paket prijedloga za održive proizvode (26. travnja),

Prijedlog direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (27. travnja),

Revizija pravila o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih
zaklada te pravila za ostvarivanje biračkog prava na izborima za Europski parlament
(28. travnja).
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.
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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 travnju 2022.
21. travnja – 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
Na sastanku je sudjelovao predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Milorad Pupovac.
Sastanak je bio posvećen Prijedlogu direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, koju je
Europska komisija objavila u veljači 2022. s ciljem rasprave o implikacijama Prijedloga direktive
na korporativnu odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama. Predstavnici
Europske komisije predstavili su Prijedlog direktive, nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su
sudjelovali zastupnici Europskoga parlamenta i zastupnici nacionalnih parlamenata iz petnaest
država članica.
29. – 30. travnja – Strasbourg – 7. plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe
Na plenarnoj skupštini sudjelovali su predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj
Hajduković i predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić.
Na završnoj sjednici plenarne skupštine Konferencije o budućnosti Europe usvojen je Prijedlog
Konferencije o budućnosti Europe.
Tijekom završne plenarne sjednice, sudionicima se obratio Domagoj Hajduković koji je još
jednom podsjetio da članstvo u Europskoj uniji mora biti dostižno državama zapadnog Balkana i
istočne Europe. Marko Pavić, kao član Radne skupine "Klimatske promjene i okoliš", zahvalio je
svim građanima na angažmanu te još jednom podsjetio na važnost autonomije i diversifikacije
proizvodnje i opskrbe energijom, što je posebno došlo do izražaja tijekom agresije na Ukrajinu.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za svibanj 2022.
15. – 16. svibnja – Pariz/Senat – Međuparlamentarna konferencija „Europska unija suočena s
migracijskim izazovima“
17. svibnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora o prvim očekivanim rezultatima Konferencije o budućnosti Europe, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja
(AFCO) EP-a
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