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

Deveti saziv Europskog parlamenta (2019. – 2024.)
Deveti izbori za Europski parlament (EP) održali su se od 23. do 26. svibnja 2019. Odaziv na
europske izbore na razini EU-a bio je blizu 51%, što predstavlja povećanje od oko 8 % u
odnosu na 2014. godinu (42,61 % za EU 28). Europski građani birali su 751 zastupnika na
razdoblje od 2019. do 2024. godine. U devetom sazivu EP-a je 61 % novih zastupnika u odnosu
na prethodni saziv. Zastupljenost muškaraca i žena je 59 % naspram 41 %. U EP-u djeluju
zastupnici iz 190 političkih stranaka iz 28 država članica.
Europsko vijeće (EV) je 28. lipnja 2018. donijelo Odluku o utvrđivanju sastava EP-a u
razdoblju 2019. – 2024. koja uzima u obzir povlačenje Ujedinjene Kraljevine (UK) iz EU-a
(Brexit) i utvrđuje da će EP u devetom sazivu imati 705 zastupnika, 46 manje nego u osmom
sazivu. Kada povlačenje UK iz EU-a počne proizvoditi pravne učinke, odnosno kada 73
zastupnika izabranih u UK napusti EP provest će se preraspodjela zastupničkih mjesta na način
da će se ukupan broj zastupnika smanjiti na 705, a preostalih 27 zastupničkih mjesta
raspodijeliti između 14 država članica. Hrvatska, koja trenutačno ima 11 zastupničkih mjesta u
EP-u, će prilikom ove preraspodjele dobiti jednog dodatnog zastupnika te će ukupni broj
hrvatskih zastupnika biti 12.
Pri raspodjeli funkcija u EP-u koristi se tzv. d'Hondtova metoda, matematička formula za
izračun degresivne proporcionalnosti (v. čl. 14. st. 2. UEU-a) te se sve funkcije ravnomjerno
raspodjeljuju između klubova zastupnika na temelju ostvarenih rezultata na izborima.
Predsjednik Europskog parlamenta
Na konstituirajućoj sjednici devetog saziva EP-a, održanoj od 2. do 4. srpnja u Strasbourgu,
izabran je Predsjednik EP-a David-Maria Sassoli, član kluba zastupnika Progresivnog saveza
socijalista i demokrata (S&D). Na čelu Parlamenta bit će u prvoj polovici devetog saziva, do
siječnja 2022. Izabran je u drugom krugu glasovanja s 345 glasova od mogućih 667.
U obraćanju EP-u u Strasbourgu odmah nakon izbora predsjednik Sassoli zahvalio se
zastupnicima devetog saziva na pruženom povjerenju i pozvao na pronalaženje snage za
ponovno pokretanje europskog integracijskog procesa kako bi Unija bila sposobna odlučnije
reagirati na potrebe građana i uistinu pružiti odgovore na njihove zabrinutosti. Kao prioritete na
kojima bi EP trebao ustrajati narednih godina izdvojio je nezaposlenost mladih, klimatske
promjene, digitalnu revoluciju te novu raspodjelu ravnoteže u svijetu.
Predsjedništvo Europskog parlamenta
Predsjedništvo EP-a čine predsjednik EP-a, 14 potpredsjednika i pet kvestora koje Parlament
bira na razdoblje od dvije i pol godine, uz mogućnost produženja. Predsjedništvo je političko
tijelo nadležno za administrativna, kadrovska i organizacijska pitanja Parlamenta.
Predsjedništvo također utvrđuje pravila Parlamenta i privremeni nacrt proračuna. Kvestori su
članovi Predsjedništva sa savjetodavnom ulogom, a nadležni su za administrativna i financijska
pitanja koja se izravno odnose na zastupnike u EP-u.
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U prvoj polovici devetog saziva EP-a članovi Predsjedništva su:
Predsjednik EP-a:

David-Maria SASSOLI (S&D, IT)
14 potpredsjednika EP-a:

Mairead McGUINNESS (EPP, IE)














Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)
Rainer WIELAND (EPP, DE)
Katarina BARLEY (S&D, DE)
Othmar KARAS (EPP, AT)
Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL)
Klara DOBREV (S&D, HU)
Dita CHARANZOVÁ (RE, CZ)
Nicola BEER (RE, DE)
Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)
Heidi HAUTALA (Zeleni/ALE, FI)
Marcel KOLAJA (Zeleni/ALE, CZ)
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)
Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)

Pet kvestora EP-a:






Anne SANDER (EPP, FR)
Monika BENOVÁ (S&D, SK)
David CASA (EPP, MT)
Gilles BOYER (RE, FR)
Karol KARSKI (ECR, PL)

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu
U EP-u zastupnici su svrstani prema političkoj opredijeljenosti, a ne nacionalnosti, te djeluju u
okviru europskih političkih obitelji, odnosno klubova zastupnika (političkih skupina). Klub
zastupnika sastoji se od izabranih zastupnika iz najmanje sedam država članica, dok je za
osnivanje kluba zastupnika potrebno najmanje 25 zastupnika. Svaki klub zastupnika ima jednog
(ponekad i dva) predsjednika. Zajedno s predsjednikom EP-a predsjednici klubova zastupnika
čine Konferenciju predsjednika EP-a, političko tijelo zaduženo za ustroj rada i zakonodavno
planiranje u Parlamentu, odlučivanje o odgovornostima i članstvu u odborima i izaslanstvima te
odnose s drugim institucijama EU-a, nacionalnim parlamentima i zemljama izvan EU-a.
Konferencija predsjednika EP-a trenutno broji 10 članova.
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U devetom sazivu EP-a trenutačno djeluje sedam klubova zastupnika:
Klub zastupnika

Predsjednik / supredsjednici

Klub zastupnika Europske pučke stranke Manfred Weber (Njemačka)
(kršćanski demokrati) – EPP
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalis- Iratxe Garcia (Španjolska)
ta i demokrata – S&D
Klub zastupnika Obnovimo Europu – Renew
Dacian Ciolos (Rumunjska)
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog Ska Keller (Njemačka) i Philippe Lamberts
saveza – Zeleni/ESS
(Belgija)
Klub zastupnika Identitet i demokracija – ID
Marco Zanni (Italija)
Klub zastupnika Europskih konzervativaca i
reformista – EKR

Raffaele Fitto (Italija) i Ryszard Antoni
Legutko (Poljska)

Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene Martin Schirdewan (Njemačka)
europske ljevice i Nordijske zelene ljevice –
GUE/NGL
Svaki zastupnik EP-a može pripadati samo jednom klubu zastupnika ili ostati izvan njih i
djelovati kao nezavisni zastupnik. EP trenutačno ima 55 nezavisnih zastupnika (Non-Inscrits; NI).
Tablica: zastupnici prema državi članici i klubu zastupnika
Odbori Europskog parlamenta
Odbori se osnivaju na prijedlog Konferencije predsjednika EP-a na prvoj sjednici novog saziva.
Članovi odbora kao i predsjedavajuća mjesta u istima raspoređuju se između klubova zastupnika na
osnovu ostvarenih rezultata na izborima pri čemu se primjenjuje načelo degresivne proporcionalnosti.
Zastupnici se u odbore biraju na mandat od dvije i pol godine, s mogućnošću reizbora.
Članovi odbora biraju se nakon što klubovi zastupnika i nezavisni zastupnici podnesu prijedloge
kandidata. Konferencija predsjednika podnosi prijedloge Parlamentu. Koliko je god moguće, sastav
odbora odražava sastav Parlamenta. Ako klub odluči da neće prihvatiti mjesta u odboru, ta mjesta
ostaju slobodna te se odbor smanjuje za odgovarajući broj mjesta. Razmjena mjesta između klubova
zastupnika nije dopuštena.
Odbori razmatraju prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata iz svoje nadležnosti te imaju
ključnu ulogu u formiranju stajališta EP-a o istima. Po primitku prijedloga zakonodavnog ili
nezakonodavnog akta, odbor imenuje jednog od svojih članova za izvjestitelja (rapporteur) koji
potom, u suradnji s Tajništvom odbora i stručnim službama EP-a, izrađuje prijedlog stajališta
EP-a o navedenom aktu. Političke skupine mogu imenovati izvjestitelje u sjeni (shadow
rapporteurs) koji u suradnji s izvjestiteljem dogovaraju izmjene i dopune teksta prijedloga
stajališta, koje potom usvaja odbor, dok se o konačnom stajalištu glasa na plenarnoj sjednici.
Odbori također mogu usvajati izvješća o vlastitoj inicijativi koja nisu zakonski obvezujuća, ali
odražavaju stajalište EP-a o određenom pitanju te organizirati razmjene mišljenja s visokim
europskim dužnosnicima ili saslušanja stručnjaka.
U devetom sazivu EP-a djeluje dvadeset stalnih odbora i dva pododbora. Na sjednici 3. srpnja
2019. EP je donio sljedeću Odluku o brojčanom sastavu stalnih odbora (i pododbora):
I. Odbor za vanjske poslove (AFET): 71 član,
Pododbor za ljudska prava (DROI): 30 članova,
Pododbor za sigurnost i obranu (SEDE): 30 članova,
II. Odbor za razvoj (DEVE): 26 članova,
III. Odbor za međunarodnu trgovinu (INTA): 41 član,
IV. Odbor za proračune (BUDG): 41 član,
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V. Odbor za proračunski nadzor (CONT): 30 članova,
VI. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON): 60 članova,
VII. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL): 55 članova,
VIII. Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI): 76 članova,
IX. Odbor za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE): 72 člana,
X. Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO): 45 članova,
XI. Odbor za promet i turizam (TRAN): 49 članova,
XII. Odbor za regionalni razvoj (REGI): 43 člana,
XIII. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI): 48 članova,
XIV. Odbor za ribarstvo (PECH): 28 članova,
XV. Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT): 31 član,
XVI. Odbor za pravna pitanja (JURI): 25 članova,
XVII. Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE): 68 članova,
XVIII. Odbor za ustavna pitanja (AFCO): 28 članova,
XIX. Odbor za prava žena i jednakost spolova (FEMM): 35 članova,
XX. Odbor za predstavke (PETI): 35 članova.
U skladu s odredbama Poslovnika EP-a, Konferencija predsjednika EP-a 3. srpnja 2019. donijela
je Odluku o imenovanju zastupnika u parlamentarne odbore, nakon čega je u tjednu od 8. srpnja
2019. uslijedio izbor predsjedništava parlamentarnih odbora. Predsjednici odbora čine
Konferenciju predsjednika odbora, političko tijelo koje koordinira rad odbora i osigurava lakšu
suradnju. Konferencija predsjednika odbora može davati preporuke Konferenciji predsjednika
EP-a o radu odbora i izradi prijedloga dnevnog reda sjednica.
Članstvo zastupnika u EP-u izabranih u Hrvatskoj u parlamentarnim odborima:
Klub zastupnika EP-a

Član odbora

Zamjenski član
odbora

BORZAN, Biljana

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

IMCO

ENVI

FLEGO, Valter

Obnovimo Europu (RE)

ITRE

TRAN

KOLAKUŠIĆ, Mislav

Nezavisni (NI)

BUDG, JURI

LIBE

MATIĆ, Predrag Fred

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

PECH, CULT FEMM

PICULA, Tonino

Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D)

AFET

RESSLER, Karlo

Europska pučka stranka (kršćanski
BUDG
demokrati) (EPP)

LIBE

SINČIĆ, Ivan Vilibor

Nezavisni (NI)

ITRE, AGRI

SOKOL, Tomislav

Europska pučka stranka (kršćanski
IMCO
demokrati) (EPP)

ŠUICA, Dubravka
TOMAŠIĆ, Ruža
ZOVKO, Željana

ENVI

Europska pučka stranka (kršćanski
AFET
demokrati) (EPP)
Europski konzervativci i reformisti
PECH
(ECR)
Europska pučka stranka (kršćanski
AFET
demokrati) (EPP)

REGI, SEDE

REGI
ENVI
AGRI
CULT, SEDE
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Međuparlamentarna izaslanstva Europskog parlamenta
U skladu s odredbama Poslovnika EP-a, na plenarnoj sjednici 17. srpnja 2019. usvojena je Odluka
EP-a o brojčanom sastavu međuparlamentarnih izaslanstava. Na mrežnim stranicama Parlamenta
objavljena su imenovanja zastupnika u međuparlamentarna izaslanstva u skladu s člankom 223.
Poslovnika. Odluku o brojčanom sastavu međuparlamentarnih izaslanstava i odluku o imenovanju
zastupnika u međuparlamentarna izaslanstva EP donosi na početku svakog mandata.
Izaslanstva EP-a održavaju odnose i razmjenjuju informacije s nacionalnim parlamentima zemalja
izvan EU-a te predstavljaju EP u parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija.
Izaslanstva doprinose promidžbi EU-a u svijetu i promiču vrijednosti slobode, demokracije,
poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda te vladavine prava.
Na sjednici u travnju 2019. usvojena je Odluka o broju međuparlamentarnih izaslanstava,
izaslanstava u zajedničkim parlamentarnim odborima i izaslanstava u odborima za parlamentarnu
suradnju i u multilateralnim parlamentarnim skupštinama koja je stupila na snagu na prvoj
sjednici devetog parlamentarnog saziva. U tekućem sazivu EP-a djelovat će 44 izaslanstva.
Članovi međuparlamentarnih izaslanstava biraju se na razdoblje trajanja parlamentarnog saziva (5
godina). Predsjednici izaslanstava čine Konferenciju predsjednika izaslanstava, političko tijelo
koje periodički razmatra sva pitanja koja se odnose na djelovanje međuparlamentarnih
izaslanstava.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom srpnja dvije sjednice:
50. sjednicu, održanu 12. srpnja, na kojoj je Odbor usvojio Izvješće o svom radu za 2018. i uputio
ga predsjedniku Sabora radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Sabora. Odbor je raspravljao o
sljedećim stajalištima Republike Hrvatske i donio zaključke:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u
kaznenim stvarima COM(2018) 225 – D.E.U. br. 18/031;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja
dokaza u kaznenim postupcima COM(2018) 226 – D.E.U. br. 18/032;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) COM(2018) 465 – D.E.U. br. 19/021;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i
istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara, COM(2018) 630 – D.E.U. br.
19/023.
51. sjednicu, održanu 19. srpnja, zajedničku s Odborom za vanjsku politiku, na kojoj je Odbor
raspravljao o Prijedlogu za iskazivanje povjerenja Gordanu Grliću Radmanu za obavljanje
dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova te je nakon provedene rasprave Hrvatskome saboru
predložio da iskaže povjerenje Gordanu Grliću Radmanu za obavljanje dužnosti ministra vanjskih
i europskih poslova.
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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 srpnju pet stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3706. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje,
socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača – EPSCO) dostavljeno je Odboru za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru
za gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za 3707. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni
proračun;

Stajalište Republike Hrvatske za 3708. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3709. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3710. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove.
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u srpnju donio 4 zakona usklađena s pravom Europske unije.
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

PZE 616

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o sigurnosti prometa na
cestama

9

12

donesen

2.

postupka
redovni

PZE 628

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o pravosudnoj suradnji u
kaznenim stvarima s državama
članicama Europske unije

9

12

donesen

2.

redovni

PZE 598

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o reguliranim profesijama i
priznavanju inozemnih
stručnih kvalifikacija

9

12

donesen

2.

redovni

PZE 660

Prijedlog zakona o dopunama
zakona o kreditnim
institucijama, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

12

donesen

1. i 2.

hitni
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Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. srpnja 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 52 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 22 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 30 neobvezujućih pravnih akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.

Oznaka akta

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2019)
330

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o
Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za
inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.:
jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta

COM (2019)
331

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 7. 2019.
7. 10. 2019.

11. 7. 2019.
7. 10. 2019.
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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:
Praćenje primjene zakonodavstva Europske unije;
Godišnje izvješće za 2018., COM(2019) 319
U uvodnom dijelu Izvješća predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker osvrnuo se na
rad i rezultate Komisije u njegovom mandatu, koji je započeo u studenome 2014., naglasivši
kako su u posljednjih pet godina suzakonodavci postigli dogovor o 354 prijedloga Komisije.
Ujedno, istaknuo je kako je za učinkovitost zakonodavnih akata nužna njihova uspješna
primjena i provedba te stvarna korist za građane Unije. Stoga je cilj Komisije u proteklom
mandatu bio činiti manje – doneseno je 75 % manje prijedloga od prethodne Komisije – ali
bolje, u suradnji s nacionalnim tijelima kako bi provedba europskog zakonodavstva bila što
uspješnija. Taj dijalog je omogućio da se od 2014. bez pokretanja postupka pred Sudom
Europske unije riješi 90 % predmeta zbog povrede prava EU-a.
U Izvješću su istaknute brojne inicijative i mjere koje je Komisija objavila u okviru sljedećih
prioriteta: (i) novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja, (ii) povezano jedinstveno digitalno
tržište, (iii) otporna energetska unija s naprednom klimatskom politikom, (iv) povezanije i
pravednije unutarnje tržište s jačom industrijskom bazom, (v) povezanija i pravednija Ekonomska
i monetarna unija, (vi) područje pravosuđa i temeljnih prava utemeljeno na uzajamnom
povjerenju, (vii) ususret novoj migracijskoj politici. Ujedno su navedene pravne mjere i postupci
zbog povrede prava EU-a koje je Komisija poduzimala prema pojedinim državama članicama
tijekom 2018. godine.
Komisije je, između ostaloga, podupirala nacionalna i regionalna tijela u provedbi propisa o
čistom zraku i čistoj vodi; poduzimala je mjere protiv država članica koje nisu ispunile svoje
obveze i provele propise EU-a o evidencijama podataka o putnicima, borbi protiv terorizma i
sprečavanju pranja novca; koristila je svoje provedbene ovlasti kod država koje nisu
ostvarivale dostatan napredak u poboljšanju pristupa osoba s invaliditetom internetskim
stranicama i drugim mobilnim aplikacijama; ojačala je dijalog s državama članicama na svim
područjima kako bi osigurala suradnju u primjeni i provedbi zakonodavstva EU-a.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnim sjednicama
Europskog parlamenta u srpnju 2019. u Strasbourgu
Konsituirajuća sjednica devetog saziva Europskog parlamenta održala se od 2. do 4. srpnja
2019. Zastupnici su izabrali vodstvo Parlamenta u sljedeće dvije i pol godine te donijeli odluku
prema kojoj će u tekućem sazivu djelovati 20 stalnih odbora i dva pododbora.
Predsjednik EP-a objavio je, u skladu s odredbama članka 33. Poslovnika, osnivanje sedam
klubova zastupnika u devetom sazivu EP-a. U EP-u trenutačno djeluju i 54 nezavisna zastupnika.
S danom 2. srpnja 2019. stupio je na snagu novi Poslovnik EP-a.
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U sklopu sjednice održana je i rasprava o ishodu sastanka Europskog vijeća održanog 20. i 21.
lipnja 2019. na kojemu su čelnici država ili vlada usvojili Novi strateški program za razdoblje
2019. – 2024. koji ima četiri glavna prioriteta: i) zaštita građana i sloboda, ii) razvoj snažne i
dinamične gospodarske osnove, iii) izgradnja klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne
Europe i iv) promicanje europskih interesa i vrijednosti na svjetskoj razini.
Glavni naglasci plenarne sjednice održane od 15. do 18. srpnja 2019.
Izbor predsjednice Europske komisije
Zastupnici su 16. srpnja 2019. u tajnom glasovanju tijesnom većinom izabrali Ursulu von der
Leyen za predsjednicu Europske komisije. Životopis Ursule von der Leyen dostupan je ovdje.
Von der Leyen kao prva žena na čelu EK-a dužnost bi trebala preuzeti 1. studenoga 2019., nakon
što EP potvrdi izbor nove Komisije. Mandat Komisije traje pet godina.
Rezultat izbora predsjednice EK-a 16. srpnja 2019.:
Ukupni broj danih glasova: 733
Potrebni prag: 374 (prema službenim obavijestima koje su uputila nadležna tijela država članica u
danom trenutku EP je imao 747 zastupnika (provjera valjanosti zastupničkih mandata je u tijeku),
tako da je potrebni prag za izbor bio 374 glasa, odnosno 50 % svih članova + 1)
Glasovi „za“: 383
Glasovi „protiv“: 327
Suzdržani: 22
Nevažeći glasovi: 1
Odluka EP-a od 16. srpnja 2019. o izboru za predsjednika Komisije dostupna je ovdje.
Prema članku 17. stavku 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) EP, na prijedlog EV-a i uzimajući u
obzir rezultat izbora za EP, bira predsjednika EK-a većinom glasova svih članova.
EV je na izvanrednom sastanku 30. lipnja, 1. i 2. srpnja 2019. donijelo odluku kojom se EP-u
predlaže Ursula von der Leyen kao kandidatkinja za predsjednicu EK-a (v. Zaključke).
Postupak izbora predsjednika Komisije definiran je člankom 124. Poslovnika EP-a koji glasi:
1. Kad EV predloži kandidata za predsjednika Komisije, predsjednik poziva kandidata da
pred Parlamentom da izjavu i predstavi svoje političke smjernice. Nakon izjave slijedi
rasprava. EV poziva se da sudjeluje u raspravi.
2. U skladu s čl. 17. st. 7. UEU-a Parlament bira predsjednika Komisije većinom svih
zastupnika (50% + 1 zastupnik). Glasuje se tajno.
3. Ako je kandidat izabran, predsjednik o tome obavještava Vijeće tražeći od njega i od
izabranog predsjednika Komisije da suglasno predlože kandidate za različita mjesta
povjerenika.
4. Ako kandidat ne dobije potrebnu većinu, predsjednik poziva EV da u roku od mjesec dana
predloži novog kandidata za izbor u skladu s istim postupkom.
U svom obraćanju zastupnicima pod motom „Unija koja želi više“ von der Leyen istaknula je šest
prioritetnih područja djelovanja za sljedećih pet godina: i) klimatske promjene i zaštita
okoliša (Europski Zeleni dogovor), ii) europsko socijalno tržišno gospodarstvo (Ekonomija koja
radi za građane), iii) digitalna agenda (Europa prikladna za digitalno doba), iv) zaštita
europskih vrijednosti i građana, s naglaskom na vladavinu prava, zaštitu vanjskih granica i
migracijsku politiku (Zaštita europskog načina života), v) jačanje i promicanje europskog
modela odgovornog globalnog vodstva, trgovinska politika te stvaranje istinske europske
obrambene unije (Jača Europa u svijetu) i vi) jačanje i promicanje europske demokracije (Novi
poticaj europskoj demokraciji).
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U sklopu petog prioritetnog područja, između ostalog, potvrdila je europsku perspektivu
zapadnog Balkana. Također, podržala je prijedlog Komisije za otvaranje pristupnih pregovora sa
Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
U sklopu šestog prioritetnog područja, u cilju uključivanja građana u raspravu o budućnosti EU-a,
najavila je pokretanje Konferencije o budućnosti Europe početkom 2020. koja će trajati dvije
godine.
Političke smjernice von der Leyen dostupne su ovdje.
Kao sljedeći korak novoizabrana predsjednica EK-a uputit će službena pisma šefovima država ili
vlada država članica u kojima ih poziva da predlože svoje kandidate za članove Komisije.
Saslušanja kandidata u nadležnim odborima EP-a održat će se u razdoblju od 30. rujna do
8. listopada 2019.
U skladu s odredbama članka 125. Poslovnika EP-a, izabrani predsjednik EK-a poziva se da
predstavi kolegij povjerenika i njihov program na sjednici Parlamenta na koju su pozvani
predsjednik EV-a i predsjednik Vijeća (sjednica od 21. do 24. listopada 2019. u Strasbourgu).
Parlament odlučuje većinom glasova, provođenjem poimeničnog glasovanja.
Pregled postignuća rumunjskog predsjedanja Vijećem Europske unije
Predsjednica rumunjske Vlade Viorica Dăncilă zastupnicima je predstavila postignuća rumunjskog
predsjedanja Vijećem koje je bilo usredotočeno na četiri prioritetna područja: kohezija, zajedničke
vrijednosti, sigurnost i jačanje Europe kao globalnog aktera. U raspravi je pozdravljen ostvareni
napredak na brojnim područjima, poput energetike i zaštite okoliša, jedinstvenog digitalnog tržišta,
unutarnje sigurnosti te Ekonomske i monetarne unije (EMU) kao i rezultati na zakonodavnom planu,
odnosno zatvaranje 90 zakonodavnih dosjea prije završetka osmog saziva EP-a.
Program i prioriteti finskog predsjedanja Vijećem Europske unije
Predsjednik Vlade Finske Antti Rinne predstavio je poznati program i prioritete finskog predsjedanja
Vijećem EU-a u drugoj polovici 2019. Finsko predsjedništvo bit će usredotočeno na: i) jačanje
zajedničkih vrijednosti i vladavine prava, ii) promicanje konkurentnosti EU-a i veće društvene
uključivosti, iii) jačanje položaja EU-a kao globalnog lidera u borbi protiv klimatskih promjena te vi)
zaštitu sigurnosti građana.
EK i zastupnici EP-a pozdravili su program i prioritete finskog predsjedništva, osobito usredotočenost
na jačanje položaja EU-a kao globalnog lidera u borbi protiv klimatskih promjena kao i na jačanje
vladavine prava.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s potpredsjednicom EK-a i visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku Federicom Mogherini te nadležnim povjerenicima raspravljali o provedbi
Globalne strategije EU-a, stanju u Perzijskom zaljevu i u Moldovi, a nakon prethodne rasprave
donijeli su nezakonodavnu rezoluciju o stanju u Venezueli.
Nakon prethodnih rasprava EP je, u skladu sa člankom 144. Poslovnika, usvojio rezolucije o
slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Hong Kongu i Rusiji
to o stanju na američko-meksičkoj granici.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
U srpnju 2019., u skladu s odredbama članka 79. Poslovnika EP-a, predsjednik EP-a i predsjednik
Vijeća potpisali su sljedećih 47 akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.
Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 16. do 19. rujna 2019. u Strasbourgu. Kalendar
sjednica za 2019. godinu dostupan je ovdje.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je 8. srpnja na sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na
kojem je predstavljeno:

Deveti saziv Europskog parlamenta,

Program i prioriteti finskog predsjedanja Vijećem Europske unije,

Kalendar parlamentarne dimenzije finskog predsjedanja Vijećem.
Bilješka sa sastanka dostupna je na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u srpnju 2019.
21. – 22. srpnja – Helsinki – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju
odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Na sastanku, kojim je otvorena parlamentarna dimenzija finskog predsjedanja Vijećem EU-a,
su sudjelovali predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i član Odbora
Joško Klisović.
Uoči sastanka predsjednika COSAC-a održan je sastanak predsjedničke Trojke – izaslanstava
prethodnog, trenutačnog i sljedećeg predsjedanja te Europskog parlamenta, na kojemu je saborsko
izaslanstvo sudjelovalo po prvi put, kao izaslanstvo nadolazećeg predsjedanja. Na sastanku Trojke
utvrđeni su dnevni redovi sastanka predsjednika COSAC-a i LXII. plenarnog sastanka COSAC-a,
raspravljeni su dopisi koje je zaprimilo finsko predsjedništvo, kao i preostala proceduralna pitanja
u svrhu pripreme sastanka predsjednika COSAC-a.
Sastanak predsjednika COSAC-a otvorila je potpredsjednica finske Eduskunte Tuula Haatainen,
pod predsjedanjem je predsjednice Velikog odbora Satu Hassi. Uvodno je ministrica europskih
poslova Tytti Tuppurainen predstavila prioritete finskog predsjedanja Vijećem EU-a, naglasivši
posvećenost zaštiti okoliša.
U raspravi je Domagoj Milošević pozdravio prioritete finskog predsjedanja, osobito
usredotočenost na očuvanje okoliša i suzbijanje klimatskih promjena, kao probleme za koje je
ocijenio da ne smiju biti ostavljeni budućim generacijama. Upozorio je na rastuće društvene i
ekonomske nejednakosti, te je istaknuo važnost usmjeravanja održivog gospodarskog rasta na rast
životnog standarda. S obzirom na navedeno, zaželio je uspjeh finskom predsjedanju u radu na
novom Višegodišnjem financijskom okviru, u sklopu čega ne bi trebalo zaboraviti na problem
unutarnjih migracija i njima izazvanih neravnoteža na tržištima rada.
Upravo je Višegodišnji financijski okvir bio tema nastavka sastanka predsjednika COSAC-a. Član
Odbora za europske poslove Joško Klisović u raspravi je rekao da je proračun najjasniji
pokazatelj političkih prioriteta, te se osvrnuo na izjavu francuskog predsjednika Macrona kako
bez konsolidacije EU-a neće biti proširenja, istaknuvši da konsolidacija nije moguća bez
konvergencije. U tom je smislu postavio pitanje važnosti kohezijske politike među prioritetima
novog Višegodišnjeg financijskog okvira.
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Bivši predsjednik Odbora za proračune Europskog parlamenta Alain Lamassoure odgovorio je
kako važnost kohezijske politike ovisi o nacionalnim parlamentima i vladama, te je izrazio
uvjerenje da je za održivost politike proširenja potrebno povećati europski proračun za barem
jedan posto.
Sastanak predsjednika COSAC-a zaključen je najavom LXII. sastanka COSAC-a, koji će se
održati od 1. do 3. prosinca 2019., također u Helsinkiju.
Najava aktivnosti u okviru
parlamentarne dimenzije finskog predsjedanja Vijećem EU-a
(1. srpnja – 31. prosinca 2019.)
21. – 22. srpnja – Helsinki – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
4. – 6. rujna – Helsinki – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj
politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
8. – 9. rujna – Helsinki – Međuparlamentarna konferencija o imigracijskim pitanjima
23. – 24. rujna – Bruxelles – 5. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola
(JPSG)
30. rujna – 1. listopada – Helsinki – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji
6. – 7. listopada – Helsinki – Međuparlamentarna konferencija o klimatskim promjenama
27. – 28. listopada – Helsinki – sastanak odbora nadležnih za poljoprivredu
1. – 3. prosinca – Helsinki – 62. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Sastanci u organizaciji finskog parlamenta 2020.
26. – 27. siječnja – Helsinki – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
17. – 19. svibnja – Helsinki – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
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