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

Bilten br. 55

Hodogram aktivnosti Europskog parlamenta uoči i nakon izbora

Ožujak 2019.

Deveti izbori za Europski parlament (EP) održat će se u razdoblju od 23. do 26. svibnja 2019.,
dok mandat osmog saziva EP-a (2014. – 2019.) završava 2. srpnja 2019. početkom
konstituirajuće sjednice devetog saziva.
Zadnja plenarna sjednica osmog saziva održat će se od 15. do 18. travnja 2019. u kojem
trenutku prestaje zakonodavni rad na aktima. Prema članku 229. Poslovnika EP-a, s
održavanjem zadnje sjednice prije izbora prestaje rad na svim nedovršenim aktima. Dakle,
obustavljaju se svi zakonodavni postupci o prijedlozima akata o kojima EP nije usvojio svoje
stajalište ili za koje nije završen trijalog. Nadalje, na početku svakog parlamentarnog saziva
Konferencija predsjednika EP-a, političko tijelo zaduženo za ustroj rada i zakonodavno
planiranje, donosi odluku o obrazloženim zahtjevima parlamentarnih odbora i drugih institucija
u vezi s tim hoće li iznova započeti ili nastaviti s razmatranjem nedovršenih poslova. Te
odredbe ne odnose se na predstavke i tekstove o kojima nije potrebno donijeti odluku.
Lipanj 2019.
Prve aktivnosti nakon održanih izbora, krajem svibnja i u lipnju odnosit će se na:
i) osnivanje klubova zastupnika u EP-u, ii) konzultacije između Vijeća i klubova zastupnika u EP-u
o kandidatu za predsjednika Europske komisije (EK) i iii) donošenje odluke o raspodjeli funkcija u
EP-u na temelju rezultata izbora.
U skladu s Glavom I., Poglavljem IV., člancima 32.–36. Poslovnika EP-a 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 7 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 koje je 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.
O svom osnivanju klubovi zastupnika, tjedan dana prije konstituirajuće sjednice, obavještavaju
glavnog tajnika EP-a.
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.
Srpanj 2019.
Prva konstituirajuća sjednica, koja će se održati od 2. do 4. srpnja 2019., započet će izborom
predsjednika, potpredsjednika i kvestora i donošenjem odluke o brojčanom sastavu parlamentarnih
odbora.
U skladu s Glavom I., Poglavljima II. i III., člancima 14. – 31. Poslovnika EP-a Predsjedništvo
(Biro) EP-a čine predsjednik EP-a, 14 potpredsjednika i 5 kvestora koje Parlament bira na razdoblje
od dvije i pol godine, uz mogućnost produženja.
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Kvestori su članovi Predsjedništva sa savjetodavnom funkcijom. Predsjedništvo je političko tijelo
nadležno za administrativna, kadrovska i organizacijska pitanja Parlamenta. Predsjedništvo također
određuje pravila Parlamenta i privremeni nacrt proračuna.
Predsjednik EP-a bira se tajnim glasovanjem. Da bi bio izabran, kandidat mora ostvariti apsolutnu
većinu valjanih danih glasova tj. 50% plus 1 (čl. 16. Poslovnika EP-a). Prazni ili prekriženi glasački
listići ne uzimaju se u obzir u izračunu tražene većine. Ako nakon tri kruga glasovanja nijedan
kandidat ne ostvari apsolutnu većinu danih glasova, u četvrtom krugu sudjeluju samo dva zastupnika
koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja
izabranim se proglašava stariji kandidat.
Dužnosti predsjednika EP-a definirane su čl. 22. Poslovnika. Predsjednik upravlja svim
aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u skladu s uvjetima utvrđenima Poslovnikom i ima sve
ovlasti potrebne za vođenje parlamentarnih postupaka i osiguravanje njihovog pravilnog provođenja.
Predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednicu, odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima
Vijeću i Komisiji te o usklađenosti izvješća s odredbama Poslovnika, osigurava pridržavanje
Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasovanje,
objavljuje rezultate glasovanja i upućuje odborima obavijesti koje ih se tiču. Predsjednik može
govoriti u raspravi samo da je sažme ili opomene govornike. Ako želi sudjelovati u raspravi,
predsjednik mora napustiti svoje mjesto i smije se na njega vratiti tek po završetku rasprave.
Predsjednik predstavlja Parlament u međunarodnim odnosima, svečanim prigodama i
administrativnim, pravnim i financijskim pitanjima te može navedene ovlasti delegirati na druge.
Potpredsjednici EP-a mogu zamijeniti predsjednika u vršenju njegovih dužnosti, uključujući i
predsjedanje plenarnom sjednicom, ako je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti obnašati svoju
dužnost, ili ako želi sudjelovati u raspravi (čl. 23. Poslovnika EP-a). Predsjednik EP-a može na
potpredsjednike delegirati bilo koje dužnosti kao što su predstavljanje Parlamenta na svečanostima ili
u određenim prilikama.
Kvestori EP-a su nadležni za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na
zastupnike u skladu sa smjernicama koje utvrdi Predsjedništvo.
U skladu s Glavom VIII. Poglavljem I., člancima 196. – 211. Poslovnika EP-a 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 (tzv. d'Hondtova
metoda). Zastupnici se u odbore biraju na mandat od 2,5 godine, s mogućnošću reizbora.
Druga plenarna sjednica koja će se održati od 15. do 18. srpnja 2019. započet će inauguralnim
obraćanjem predsjednika EP-a. Zatim će se pristupiti izboru predsjednika EK koji će predstaviti
program rada Komisije za petogodišnje razdoblje, a donijet će se i odluka o imenovanju
zastupnika u odbore. Također, odbori će započeti s održavanjem konstituirajućih sjednica odbora,
izborom predsjednika i potpredsjednika odbora, a donijet će se i odluke o sastavu međuparlamentarnih izaslanstava i imenovanju zastupnika u iste.
Rujan/listopad 2019.
Tijekom rujna i listopada odvijat će izbor članova nove Komisije. U skladu s Glavom V.,
Poglavljem 118. i Prilogom VI. Poslovnika EP-a, svakog kandidata za povjerenika poziva se pred
odgovarajući odbor na jedno saslušanje. Saslušanja organizira Konferencija predsjednika na
preporuku Konferencije predsjednika odbora. Predsjednik odbora i koordinatori klubova
zastupnika u dotičnom odboru sastaju se odmah nakon saslušanja kako bi ocijenili svakog
pojedinog kandidata za povjerenika. Pisma o ocjenama koje donesu odbori prosljeđuju se u roku
od 24 sata nakon završetka postupka ocjenjivanja. Pisma preispituje Konferencija predsjednika
odbora, nakon čega se priopćavaju Konferenciji predsjednika EP-a. Potom izabrani predsjednik
Komisije predstavlja kolegij povjerenika i njihov program na sjednici Parlamenta na koju su
pozvani predsjednik EV-a i predsjednik Vijeća. Parlament odlučuje većinom glasova,
provođenjem poimeničnog glasovanja čime Komisija počinje s radom. Plenarne sjednice održat
će se od 16. do 19. rujna i od 21. do 24. listopada i tzv. mini plenarna sjednica 9. i 10. listopada
2019.
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Datum/razdoblje
15. – 18. travnja
svibanj

svibanj i lipanj

2. – 4. srpnja

Aktivnost u EP-u
Zadnja plenarna sjednica osmog saziva - prestaje zakonodavni rad
Europskog parlamenta
Izbori za Europski parlament, 23. – 26. svibnja
Osnivanje klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Konzultacije između Vijeća i klubova zastupnika u Europskom parlamentu o
kandidatu za predsjednika Europske komisije
Odluke o raspodjeli funkcija u Europskom parlamentu na temelju rezultata
izbora
Konstituirajuća sjednica devetog saziva Europskog parlamenta
Izbor Predsjedništva Europskog parlamenta
Donošenje odluke o brojčanom sastavu parlamentarnih odbora

srpanj

Sastanci klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Plenarna sjednica Europskog parlamenta

15. – 18. srpnja

srpanj i rujan
kolovoz
16. – 19. rujna
rujan i listopad
9. – 10. listopada
21. – 24. listopada

Izbor predsjednika Europske komisije
Predsjednik Europske komisije predstavlja program Komisije za naredno
petogodišnje razdoblje
Donošenje odluke o imenovanju zastupnika u odbore
Konstituirajuće sjednice odbora, izbor predsjednika i potpredsjednika odbora
Donošenje odluke o sastavu međuparlamentarnih izaslanstava i imenovanje
zastupnika u iste
Konstituirajuće sjednice odbora, izbor predsjednika i potpredsjednika odbora
Ljetna stanka
Plenarna sjednica Europskog parlamenta
Saslušanja kandidata za povjerenike u nadležnim odborima
Evaluacija kandidata
Mini-plenarna sjednica Europskog parlamenta
Plenarna sjednica Europskog parlamenta

listopad

Izbor nove Komisije

studeni

Nova Europska komisija počinje s radom

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom veljače tri sjednice:
41. sjednicu, održanu 1. veljače, na kojoj je Odbor raspravljao o razvojnoj politici i vanjskom
djelovanju Europske unije s povjerenikom Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj
Nevenom Mimicom.
42. sjednicu, zajedničku s Odborom za obrazovanje, znanost i kulturu, održanu 13. veljače, na
kojoj su predstavljeni rezultati Europske studije o vrednotama (European Values Study).
Europska studija o vrednotama je međunarodno istraživanje sustava vrednota, te recepcije i
primjene vrijednosnih orijentacija koje se u Europi kontinuirano provodi od 1981. Hrvatska se u
taj europski projekt uključila u treći val istraživanja 1999. godine preko Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je kao nositelj Projekta interdisciplinarno okupio
znanstvenike s različitih fakulteta Sveučilišta i znanstvenoistraživačkih instituta.
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43. sjednicu, održanu 27. veljače, na kojoj je Odbor raspravljao o Izvješću Vlade Republike
Hrvatske o kandidatkinji Republike Hrvatske za članicu Revizorskog suda Europske unije, u
mandatnom razdoblju od 2019. do 2025. godine. Nakon razgovora s kandidatkinjom mr. sc.
Ivanom Maletić Odbor je donio Mišljenje kojim je podržano Izvješće Vlade.
Također, Odbor je nakon zaprimljenih obavijesti radnih tijela donio Radni program za
razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2019. Sljedećih 13 odbora dostavilo je obavijest o
prijedlozima zakonodavnih akata i inicijativama radi uvrštavanja u Radni program: Odbor za
informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za unutarnju
politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za poljoprivredu, Odbor za pravosuđe, Odbor za zaštitu
okoliša i prirode, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za obranu, Odbor za
financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za
obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za vanjsku politiku i Odbor za zdravstvo i socijalnu
politiku.
Izvješće Odbora
Hrvatski sabor prihvatio je 1. ožujka 2019. Izvješće Odbora za europske poslove u razdoblju od
28. listopada 2016. do 31. prosinca 2017.
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Vijeća Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u veljači 4 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3671. sastanak Vijeća Europske unije (Gospodarski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;

Stajalište Republike Hrvatske za 3672. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
COMPET) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za 3673. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3674. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove.
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u veljači donio 3 zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 409

Konačni prijedlog zakona o
pristupačnosti mrežnih
stranica i programskih rješenja
za pokretne uređaje tijela
javnog sektora

9

PZE 421

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Pomorskog zakonika

PZE 494

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o sanaciji kreditnih
institucija i investicijskih
društava

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

11

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

9

11

donesen

2.

redovni

9

11

donesen

2.

redovni
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Hrvatski sabor je na 11. sjednici 8. veljače 2019. donio Plan usklađivanja zakonodavstva
Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2019. godinu.

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 28. veljače 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 39 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 17 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 22 neobvezujuća pravna 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
COM (2019)
38

Oznaka akta
COM (2019)
55

Oznaka akta
COM (2019)
88

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
5. 2. 2019.
Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način
2. 4. 2019.
uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o
potrošnji loživih ulja na brodovima PREK 2019. Inicijativa
4. Provedba Pariškog sporazuma
REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe
(EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu
za Inicijativu za zapošljavanje mladih
PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o
određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s
obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike
Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
6. 2. 2019.
4. 4. 2019.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
12. 2. 2019.
10. 4. 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:
Dokument za razmatranje - Prema održivoj Europi do 2030., COM(2019) 99
U okviru rasprave o budućnosti Europe, pokrenute na temelju Komisijine Bijele knjige od
1. ožujka 2017., Komisija je objavila dokument za razmatranje o održivoj Europi do 2030.
Dokument je dio čvrste obveze EU-a u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja
Ujedinjenih naroda, uključujući Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Analizom niza
izazova s kojima se Europa suočava i predstavljanjem mogućih scenarija za budućnost u
dokumentu se nastoji fokusirati rasprava o najboljim rješenjima za postizanje tih ciljeva i
doprinos Europske unije njihovu ostvarenju do 2030. Na temelju rezultata ostvarenih u
proteklih nekoliko godina, u tim scenarijima naglašava se da je potrebno učiniti više kako bi
EU i svijet osigurali održivu budućnost za dobrobit građana.
Tijekom godina EU je postao predvodnik u održivosti, uz najviše socijalne i ekološke
standarde, te zagovara Pariški klimatski sporazum i inovativne koncepte kao što je kružno
gospodarstvo. Od početka svojeg mandata Junckerova Komisija uključuje prioritete održivog
razvoja u sve svoje politike. Međutim, EU se kao i ostatak svijeta suočava sa složenim i promjenjivim izazovima koje je potrebno hitno riješiti, posebno u vezi sa svojim ekološkim dugom i
klimatskim promjenama, demografskim promjenama, migracijama, nejednakošću,
gospodarskom i socijalnom konvergencijom te pritiskom na javne financije. Nadalje, rastući
izolacionizam i nacionalizam znak su da se previše Europljana ne osjeća dovoljno zaštićenima
u svijetu koji se mijenja. Te nepobitne činjenice ne bi trebale izazivati strah, već nas potaknuti
na djelovanje. Ovaj dokument za razmatranje usredotočen je na temelje ključnih politika za
prijelaz na održivost, što podrazumijeva prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo,
ispravljanje neravnoteža u našem prehrambenom sustavu, te stvaranje energetskog,
građevinskog i prometnog sektora koji će biti otporni na promjene u budućnosti. No moramo
se pobrinuti da taj prijelaz bude pravedan i da nitko ne bude zapostavljen. U dokumentu se
naglasak stavlja i na horizontalne čimbenike na kojima prijelaz na održivost treba počivati, a
to su među ostalim obrazovanje, znanost, tehnologija, istraživanje, inovacije i digitalizacija;
financije, određivanje cijena, oporezivanje i tržišno natjecanje; odgovorno poslovanje,
društveno odgovorno poslovanje i novi poslovni modeli; otvorena trgovina utemeljena na
pravilima; upravljanje i osiguravanje usklađenosti politika na svim razinama. Dokument
završava isticanjem važnosti utiranja puta za prijelaz na održivost na svjetskoj razini, s
obzirom na to će naše politike imati samo ograničen učinak na planet ako drugi budu provodili
suprotne.
U dokumentu se iznose tri scenarija za pokretanje rasprave o tome kako ostvariti ciljeve
održivog razvoja u EU-u. Scenariji služe za ilustraciju kako bi se izložile različite ideje te
potaknula rasprava i promišljanje o toj temi, a konačni ishod vjerojatno će biti kombinacija
određenih elemenata svakog od njih. Ta su tri scenarija:

Sveobuhvatna strategija EU-a za ciljeve održivog razvoja kao vodilja djelovanja EU-a i
njegovih država članica;

Komisija nastavlja uključivati ciljeve održivog razvoja u sve relevantne politike EU-a,
ali bez nametanja djelovanja na razini država članica;

Stavljanje većeg naglaska na vanjsko djelovanje i konsolidacija postojeće ambicije u
pogledu održivosti na razini EU-a.
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Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 11. – 14. veljače 2019. u Strasbourgu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Budućnost Europe
Održana je 17. u nizu rasprava o budućnosti Europe s talijanskim premijerom Giuseppeom
Conteom. Conte se, kao i velika većina njegovih prethodnika koji su sudjelovali u plenarnim
raspravama o budućnosti Europe, založio za promicanje europskog projekta i jačanje solidarnosti i
kohezije između država članica. U području vanjske politike kao prioritetne je izdvojio jačanje
odnosa sa SAD-om, učvršćivanje dijaloga s Rusijom i Kinom te stvaranje istinske europske obrane.
Naglasio je potrebu za pronalaskom stabilnog rješenja za upravljanje migracijskim tokovima,
uključujući tzv. sekundarna kretanja, na temelju stvarne solidarnosti između država članica. Podržao
je i jačanje partnerstva s afričkim državama. Založio se za pronalazak ravnoteže između
gospodarskog rasta i stabilnosti te predanost vrijednostima društvene solidarnosti i održivog
razvoja. Pozvao je na veća ulaganja u mlade, obrazovanje i inovacije. Što se tiče Višegodišnjeg
financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027., pozvao je na uspostavu ravnoteže između novih i
tradicionalnih politika, kao što su Zajednička poljoprivredna politika i Kohezijska politika, koje
trebaju nastaviti dobivati punu potporu. Zaključno je podržao jačanje ovlasti EP-a, uključujući
pravo na istragu i pravno zakonodavne inicijative.
Zastupnici su se kritički osvrnuli na gospodarski rast u Italiji, nedostatak spremnosti vlade da
provede potrebne reforme kao i stajalište Italije o Venezueli. Pojedini zastupnici izrazili su
zabrinutost zbog „anti-europskog puta talijanske vlade“, stajališta Italije u pogledu reforme
Dablinskog sustava, sukoba s Francuskom zbog potpore pokretu „žutih prsluka“ i napetosti u
odnosima s Europskom komisijom (EK) oko donošenja talijanskog proračuna.
Na plenarnoj sjednici 12. ožujka u Strasbourgu zastupnicima će se obratiti slovački premijer Peter
Pellegrini.
Usvojeno je izvješće na vlastitu inicijativu, u formi rezolucije, o stanju rasprave o budućnosti
Europe. Glavna svrha ovog izvješća je podsjetiti, na početku temeljne političke rasprave koja će
dosegnuti svoj vrhunac u vrijeme izbora u svibnju 2019., koje su teme važne za Europu, s kojim se
izazovima suočava i koji su instrumenti na raspolaganju za njihovo rješavanje. EP, među ostalim,
ističe da se Unija sa svojim izazovima u pogledu svoje budućnosti mora suočiti putem veće i bolje
političke integracije, uz potpuno poštovanje i promicanje ljudskih prava, temeljnih sloboda i
demokratskih vrijednosti. Na temelju plenarnih rasprava sa čelnicima država ili vlada o budućnosti
Europe konstatira se potreba za zajedničkim djelovanjem i boljom koordinacijom prilikom
suočavanja s izazovima budućnosti. EP ponavlja svoje uvjerenje da diferencirana integracija mora
ostati dostupna svim državama članicama kao i metoda dublje europske integracije, koju ne treba
miješati s idejom Europe à la carte. Nadalje, EP pozdravlja preporuke različitih institucija koje
pozivaju na aktivniju ulogu nacionalnih parlamenata, posebno u kontroliranju djelovanja njihovih
vlada u institucijama EU-a, a poziva i na veće sudjelovanje nacionalnih parlamenata u Europskom
semestru čime bi se doprinijelo jačanju njihova osjećaja odgovornosti, što bi pak dovelo do bolje
provedbe preporuka za pojedine zemlje. EP pozdravlja Odluku Vijeća o uspostavi stalne
strukturirane suradnje (PESCO), koordinirano godišnje preispitivanje u području obrane (CARD) i
Europski fond za obranu (EDF) kao važne korake prema Zajedničkoj obrambenoj politici i ponovno
poziva na uspostavu stalnog Vijeća ministara obrane kojim bi predsjedala potpredsjednica
Komisije/visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
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Usvojena su izvješća na vlastitu inicijativu, u formi rezolucija, koje su pripremili članovi Odbora za
ustavna pitanja (AFCO) EP-a na temu provedbe odredaba Ugovora u vezi s građanstvom EU-a i u
pogledu pojačane suradnje u EU-u te o ovlastima EP-a za politički nadzor nad Komisijom kao i o
provedbi Povelje EU-a o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a. U izvješćima se, između
ostaloga:
(i) pozivaju institucije Unije da poduzmu potrebne mjere kako bi se poboljšali provedba, područje
primjene i učinkovitost odredbi Ugovora u vezi s građanstvom, kao i odgovarajućih odredbi u
Povelji Europske unije o temeljnim pravima;
(ii) izražava zabrinutost zbog činjenice da korištenje pojačane suradnje i dalje ostavlja prostor za
podgrupiranje na međuvladinoj razini izvan Ugovora koje negativno utječe na dosljednu primjenu
pravnog okvira EU-a i dovodi do nedostatka odgovarajućeg demokratskog nadzora; države članice
koje sudjeluju u pojačanoj suradnji poziva se da rade na uključivanju pojačane suradnje u pravnu
stečevinu;
(iii) zalaže za uspostavu istinskog dvodomnog zakonodavnog sustava koji bi uključivao Vijeće i EP,
pri čemu bi Komisija djelovala kao izvršno tijelo; poziva na razmatranje, u kontekstu buduće
izmjene Ugovora, mogućnosti da se EP-u dodijeli pravo na zakonodavnu inicijativu; potiče
razmjenu najboljih praksi među nacionalnim parlamentima u pogledu parlamentarnog nadzora, kao
što su održavanje redovitih rasprava između pojedinih ministara i specijaliziranih odbora u
nacionalnim parlamentima prije i nakon sjednica Vijeća te s povjerenicima EK u odgovarajućem
okruženju i vremenskom okviru kao i sastanaka između nacionalnih parlamenata i EP-a; potiče na
uspostavu redovitih razmjena mišljenja dužnosnika institucija i klubova zastupnika između
administracija EP-a i nacionalnih parlamenata, Odbora regija i regija država članica koje imaju
zakonodavne ovlasti; podržava uspostava godišnjeg europskog tjedna kako bi se omogućila
razmjena mišljenja između zastupnika u EP-u, povjerenika, zastupnika nacionalnih parlamenata i
predstavnika civilnog društva o politikama EU-a.
EP izražava i zabrinutost zbog trenda smanjenja odaziva birača na nacionalnim izborima i izborima
za EP, osobito među mladima. U tom smislu smatra da bi jačanje europskog javnog prostora i
potpuno ostvarivanje europskog građanstva mogli pomoći preokrenuti taj trend povećanjem
osjećaja pripadnosti građana europskoj zajednici i jačanjem predstavničke demokracije.
Napredak Bosne i Hercegovine u 2018.
Nakon prethodne rasprave zastupnici su sa 468 glasova „za“, 123 „protiv“ i 83 suzdržana glasa
donijeli nezakonodavnu rezoluciju o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. EP poziva
vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH) da nastave s ustavnim, političkim i izbornim reformama radi
napretka u postupku integracije u EU-u. EP pozdravlja Strategiju vanjske politike BiH za razdoblje
2018. – 2023. u kojoj se jasno navodi da je članstvo u EU-u jedan od glavnih strateških ciljeva te
zemlje. EP pozdravlja podnošenje odgovora BiH na upitnik Komisije i poziva BiH da pravodobno,
transparentno i iscrpno odgovori na naknadna pitanja kako bi pridonijela mišljenju Komisije o
zahtjevu za članstvo u EU-u. EP izražava zabrinutost zbog znatnog usporavanja reformi zbog
neslaganja između stranaka i vrlo polarizirane predizborne kampanje. U području regionalne
suradnje, EP pozdravlja „konstruktivne i stabilne bilateralne odnose BiH“ i poziva na jačanje
dobrosusjedskih odnosa s državama u okruženju i na dodatne napore radi rješavanja svih otvorenih
bilateralnih pitanja, uključujući razgraničenje sa Srbijom i Hrvatskom, s ciljem približavanja
članstvu u EU-u.
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.
Velikom većinom glasova usvojena je zakonodavna rezolucija sa stajalištem EP-a u prvom čitanju
radi donošenja Odluke EP-a i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za
civilnu zaštitu. Nova pravila omogućit će državama članicama brže i učinkovitije reakcije na
prirodne katastrofe zajedničkom i djelotvornom upotrebom resursa. Uspostavit će se struktura
pričuvnih resursa „RescEU“ koja obuhvaća kanadere, crpke velikog kapaciteta, poljske bolnice i
hitne medicinske timove za sve vrste hitnih intervencija. RescEU će se pokretati u slučajevima kada
države članice nemaju dovoljno resursa za odgovor na katastrofu.
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Zajedničke odredbe i financijska pravila za razdoblje 2021. – 2027. za regionalne fondove.
U redovnom zakonodavnom postupku u prvom čitanju usvojeni su amandmani o Prijedlogu uredbe
EP-a i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o EFRR, ESF+, Kohezijskom fondu i EFPR i
financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument
za upravljanje granicama i vize, COM(2018) 375. Radi se o sveobuhvatnim pravilima kojima se
regulira potrošnja EU-a za regije, koheziju i socijalne mjere i koja su ključna za neprekinuto
ulaganje u regije i zajednice EU-a. Putem novih pravila pruža se potpora inovacijama, digitalizaciji,
malim i srednjim poduzećima te prelasku na gospodarstvo s nultom stopom emisija ugljika, promiče
se jačanje sinergija među fondovima te osigurava veća potpora slabije razvijenim regijama.
Stajalište je Parlamenta da bi se trenutačna razina financiranja u vrijednosti od 378,1 milijarde eura
(vrijednosti za 2018.) trebala zadržati u razdoblju 2021. – 2027. Manje razvijene regije i dalje će
dobivati znatnu potporu EU-a, stope sufinanciranja bit će do 85 % (Komisija je predložila 70 %), a
udio regionalnog, razvojnog, socijalnog ili kohezijskog fonda 61,6 %. Stopa sufinanciranja za
tranziciju i razvijenije regije također je povećana na 65 % odnosno 50 %. Dodatna sredstva vrijedna
1,6 milijarde eura (0,4 %) trebalo bi rezervirati za najudaljenije regije.
Upotreba kanabisa u medicinske svrhe.
Nakon prethodne rasprave na temelju pitanja upućenog Komisiji većinom glasova usvojena je
nezakonodavna rezolucija na vlastitu inicijativu o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe čiji je jedan
od inicijatora, u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), bila hrvatska
zastupnica Dubravka Šuica (EPP). Rezolucijom EP poziva na donošenje pravne definicije
medicinskoga kanabisa. EK i države članice potiče se da riješe problem regulatornih, financijskih i
kulturnih prepreka koje opterećuju znanstvena istraživanja u području upotrebe kanabisa u
medicinske svrhe. Također, poziva ih se da definiraju potrebne uvjete za provedbu pouzdanih,
neovisnih i opsežnih znanstvenih istraživanja o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe. Države
članice poziva se i da razmotre relevantno zakonodavstvo o upotrebi lijekova na bazi kanabisa u
slučajevima kada znanstvena istraživanja pokazuju da neke pozitivne učinke nije moguće postići
običnim lijekovima koji ne stvaraju ovisnost.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s potpredsjednicom Komisije/visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku i nadležnim povjerenicima raspravljali o stanju u Siriji, budućnosti Sporazuma o
nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinku na EU te o sigurnosnim prijetnjama
povezanim s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za
njihovo smanjivanje.
U sklopu rasprave o stanju u Siriji predstavnici klubova zastupnika jednoglasno su upozorili na
posljedice povlačenja SAD-a iz Sirije, prijetnju turske invazije na sjeverni dio zemlje (irski
Kurdistan) te činjenicu da EU nema razrađenu strategiju za sirijsku državu. Zastupnici su pozvali na
pružanje zaštite Kurdima i njihovim saveznicima i opetovano upozorili na problematiku
radikalizacije građana EU-a u zatvorima. Povjerenik zadužen za Europsku politiku susjedstva i
pregovore o proširenju Johannes Hahn smatra da jedini održivi način osiguranja stabilnosti u Siriji
predstavlja donošenje nove rezolucije UN-a. Potrebno je očuvati integritet sirijske države i jamčiti
prava svih etničkih i vjerskih zajednica u Siriji. Snage u zemlji su fragmentirane. Nema napretka u
oslobađanju političkih zatvorenika. Potrebno je voditi računa o velikom broju izbjeglica i raseljenih
osoba koji se nalaze na sjeverozapadu, ali i u drugim dijelovima Sirije, kao i o zaštiti humanitarnih
radnika na terenu. Također je potrebno pružiti pomoć zemljama u regiji koje zbrinjavaju velik broj
sirijskih izbjeglica. Zaključno je informirao da će se u ožujku 2019. u Bruxellesu održati treća
konferencija o budućnosti Sirije.
Nakon prethodnih rasprava, zastupnici su, među ostalim dali zeleno svjetlo za zaključivanje
sporazuma o partnerstvu i suradnji, slobodnoj trgovini i zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura.
EP je u prvom čitanju donio stajalište o Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi okvira za
provjeru izravnih stranih ulaganja u EU-u, COM(2017) 487 koji ima za cilj iz sigurnosnih razloga
zaštiti interese EU-a, odnosno ključne sektore kao što su opskrba vodom, prijevoz ili komunikacije,
kao i tehnologije koje između ostalog obuhvaćaju poluvodiče, umjetnu inteligenciju i robotiku.
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Kako se navodi u obrazloženju EP-a: „u posljednjih dvadeset godina struktura i porijeklo izravnih
stranih ulaganja u EU dramatično su se promijenili, a sve su aktivnije zemlje čija su gospodarstva u
usponu. Ulaganja iz Kine porasla su šest puta, iz Brazila deset, a ulaganja iz Rusije više su no
dvostruko veća. U posljednje se vrijeme osobito ulaže u visokotehnološke sektore i to često putem
tvrtki u državnom vlasništvu ili povezanih s vladom. Trenutačno samo 14 zemalja EU-a (Austrija,
Danska, Njemačka, Finska, Francuska, Latvija, Litva, Mađarska, Italija, Nizozemska, Poljska,
Portugal, Španjolska i UK) imaju mehanizme za provjeru izravnih stranih ulaganja i oni se uvelike
razlikuju u rasponu i obliku.“
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Zakonodavni akti koje je EP donio tijekom plenarne sjednice dostupni su ovdje. Tijek
zakonodavnog postupka u EP-u moguće je pratiti putem alata „Zakonodavni opservatorij“.
Informacije o aktivnostima nacionalnih parlamenata u okviru postupka donošenja odluka u EU-u
dostupne su na platformi IPEX. Sveobuhvatni pregled aktivnosti svih dionika uključenih u
zakonodavni postupak u EU-u dostupan je na bazi EUR-Lex.
Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su:

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu
određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020., COM
(2018) 817,
Uredba EP-a i Vijeća o provedbi bilateralnih zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima
se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih trgovinskih sporazuma
sklopljenih između EU-a i trećih zemalja, COM(2018) 206.

Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akta u Službenom listu EU-a.
Ostali akti Europskog parlamenta
Nezakonodavne rezolucije koje je EP donio na plenarnoj sjednici dostupne su ovdje.
Usvojen je kalendar plenarnih sjednica za 2020. godinu.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na plenarnim
sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnoj stranici votewatch.eu.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 11. do 14. ožujka 2019. u Strasbourgu. Kalendar
sjednica za 2019. godinu dostupan je ovdje.


Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata
u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u veljači na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings):
4. veljače – o predstojećim aktivnostima Europskog parlamenta uoči i nakon izbora u svibnju
2019.
18. veljače – o tijeku priprema za Brexit i o međuparlamentarnom sastanku odbora u povodu
obilježavanja Međunarodnog dana žena.
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u veljači 2019.
1. veljače – Zagreb/Hrvatski sabor – sjednica Odbora za europske poslove o razvojnoj
politici i vanjskom djelovanju Europske unije s povjerenikom Europske komisije za
međunarodnu suradnju i razvoj Nevenom Mimicom
Neven Mimica se u svom izlaganju osvrnuo na sporazum za okončanje siromaštva u
svijetu - Program održivog razvoja do 2030. Ujedinjenih naroda (Agenda 2030), budući da je
Europska unija od samog početka preuzela vodeću ulogu u provođenju Agende 2030 i njenih
ciljeva održivog razvoja.
Klimatski problemi, povećanje svjetske populacije, i ostali problemi dovode do procjene kako će
u bliskoj budućnosti većina siromašnih ljudi živjeti u nestabilnim i sukobima pogođenim
zemljama. Mnoga od njih nalaze se u neposrednoj blizini europskog kontinenta. Ti problemi su
dijelom uzrok i nezakonitih migracija. Kako bi se oni prevenirali potrebno je potaknuti ulaganja u
ključna područja za implementaciju ciljeva održivog razvoja – poput primjerice održive energije,
razvoja ljudskih potencijala i osnaživanja žena i mladih. Pri tom je potrebno stvoriti povoljno
okruženje za ulaganja kako bi se stvorila radna mjesta te potakle inovacije i gospodarski rast,
istodobno smanjujući financijske i političke rizike.
Sve to, cilj je i Europskog plana vanjskih ulaganja, kojim se planira s 4.1 milijarde eura iz
europskog proračuna generirati više od 44 milijarde dodatnih ulaganja u Africi i europskom
susjedstvu. Kroz taj Plan se želi generirati i omogućiti privatna i javna ulaganja tamo gdje tržište,
zbog političkih i financijskih rizika, ne želi ili ne može djelovati, i to kombinirajući fleksibilna
financijska jamstva, tehničku pomoć te politički dijalog za stvaranje povoljnog okruženja za
ulaganja u državama partnerima u Africi i europskom susjedstvu.
Europski plan za vanjska ulaganja je prvenstveno instrument razvojne politike, ali istodobno i
poslovna prilika za privatni sektor. Plan povezuje održive poslovne prijedloge sa socijalnim
potrebama u Africi i susjednim zemljama.
Plan se pokazao uspješnim, pa su zaključno sa studenim 2018. odobrena jamstvena sredstva za
28 prijedloga investicijskih programa u iznosu od 1,5 milijardi čime je dostignuta ukupna
vrijednost jamstvenog fonda do 2020. Očekuje se kako će ova jamstva generirati preko 17,5
milijardi eura dodatnih ulaganja od čega gotovo 11 milijardi od strane privatnog sektora.
Uspješno se ostvaruju i financijski ciljevi Plana u pogledu mješovitog financiranja gdje se
očekuje s oko 1.3 milijarde eura odobrenih EU sredstava generirati oko 10 milijardi eura javnih i
privatnih ulaganja.
Plan za vanjska ulaganja postao je i ključna sastavnica jedne od vodećih vanjskih inicijativa
Komisije – Saveza Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta.
U tom je smislu Komisija predložila u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira za
razdoblje od 2021. do 2027. godine proračun od 123 milijarde eura za vanjsko djelovanje, od
čega gotovo 90 milijardi eura za politiku susjedstva i razvoja pod novim Instrumentom za
susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) čime se proračun za vanjsko djelovanje EU
povećava za 30% (u tekućim cijenama) u odnosu na prethodno razdoblje. Posljedično se značajno
povećavaju i sredstva za razvojnu pomoć. U okviru NDICI-ja, predložen je novi investicijski
okvir za vanjsko djelovanje koji će uključivati Europski fond za održivi
razvoj (EFSD+) i Jamstvo za vanjsko djelovanje.
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7. – 8. veljače – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet izaslanstva odbora nadležnih za europske
poslove Nacionalnog i Saveznog vijeća Austrije predvođeno Reinholdom Lopatkom,
predsjednikom Stalnog pododbora za europske poslove Nacionalnog vijeća Austrije.
Osim s domaćinima Odborom za europske poslove Hrvatskoga sabora, austrijsko izaslanstvo
održalo je sastanke s predsjednikom Hrvatskoga sabora, Hrvatsko-austrijskom
međuparlamentarnom skupinom prijateljstva i Odborom za vanjsku politiku.
U središtu interesa austrijskih parlamentaraca bili su prioriteti predstojećega predsjedanja
Hrvatske Vijećem Europske unije s posebnim osvrtom na budućnost proširenja Europske unije na
zemlje jugoistoka Europe. Pri tom su se sugovornici složili da su jasno opredjeljenje za europske
vrijednosti, stvarno provođenje reformi i demokratska transformacija u zemljama JIE, osnovni
elementi vjerodostojnosti ovoga procesa.
Razgovaralo se i o perspektivi ulaska Hrvatske u šengenski prostor, gospodarskim učincima
korištenja europskih fondova u Hrvatskoj te socijalnoj politici EU-a, posebice, socijalnim
pravima. Razmijenjena su mišljenja i o aktualnim izazovima EU-a poput unutarnjih i vanjskih
migracija i novom višegodišnjem financijskom okviru EU-a.
13. – 14. veljače – Strasbourg – 6. sastanak predsjednika parlamenata Parlamentarne
skupštine Unije za Mediteran i 15. plenarna sjednica Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
Na sastanku je sudjelovao član Izaslanstva Hrvatskoga sabora Ante Bačić. Sudionicima sastanka
uvodno su se obratili Antonio Tajani, predsjednik Europskog parlamenta i Dimitris
Avramopoulos, povjerenik Europske komisije zadužen za migracije, unutarnje poslove i
državljanstvo. Rasprava je bila usmjerena na sigurnosne izazove migracija i status izbjeglica na
Mediteranu. Naglašena je potreba sveobuhvatnog pristupa upravljanja migracijama koji doprinosi
jačem povezivanju unutarnje i vanjske dimenzije migracija, učinkovitoj zaštiti vanjskih granica te
daljnjem napretku u definiranju mjera za uspostavu solidarnog i proporcionalnog Europskog
sustava azila. Završno su predsjednici parlamenata usvojili deklaraciju „Migracije i status
izbjeglica na Mediteranu“.
Na 15. plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran sudjelovali su članovi
Izaslanstva Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac i Ante Bačić. Glavna tema parlamentarne
sjednice bila je „Izazovi migranata i izbjeglica na Mediteranu“. Uz uvodno obraćanje
predsjednika Europskog parlamenta Tajanija, sudionicima su se obratili Nasser Kamel, glavni
tajnik Unije za Mediteran, Manfred Profazi, regionalni savjetnik za Europu i središnju Aziju
(IOM) te predstavnik UNHCR-a. Tijekom rasprave naglašena je potreba za intenziviranjem
suradnje između obje strane Mediterana radi razmjene dobrih praksi. Članovi Skupštine
raspravljali su i o provedbi dosadašnjih projekata u okviru Unije za Mediteran.
Predsjednici odbora Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran predstavili su preporuke odbora
koje je Skupština usvojila. U završnom djelu plenarne sjednice Europski parlament, koji je
predsjedao Parlamentarnom skupštinom u razdoblju od travnja 2018. do veljače 2019., predao je
predsjedanje Velikoj nacionalnoj skupštini Turske.
Parlamentarna skupština Unije za Mediteran, koja broji 280 zastupnika, parlamentarni je forum za
suradnju između država članica Europske unije, Europskog parlamenta i država južne i istočne
obale Sredozemlja.
18. veljače – Zagreb – radni posjet izaslanstva Parlamenta Valonije
Izaslanstvo je održalo sastanke s potpredsjednikom Hrvatskoga sabora akademikom Željkom
Reinerom, s Odborom za europske poslove i s pojedinim klubovima zastupnika.
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Sugovornici su istaknuli dobre prijateljske odnose te iskazali zadovoljstvo potpisanim
Sporazumom o suradnji s Frankofonom zajednicom Regije Valonija i Hrvatske s ciljem suradnje
posebno usmjerene na vrednovanje ljudskih resursa, održivog razvoja i partnerstva između
upravnih tijela, institucija, udruženja i poduzetnika.
U nastavku susreta razgovaralo se o hrvatskom predsjedanju Europskom unijom i prioritetima
koji obuhvaćaju rast gospodarstva i zapošljavanje, jačanje unutarnje i vanjske sigurnosti,
energetsku i prometnu povezanost te proširenje EU-a. Istaknuti su i drugi vanjskopolitički ciljevi
kao što su ulazak u šengenski prostor, eurozonu te članstvo u OECD-u.
Obje strane iskazale su privrženost Europskoj uniji i njezinim vrijednostima i složili su se kako je
Europska unija puno više od trenutnih problema s kojima se suočava. Naglasili su kako
ona predstavlja najbolju garanciju mira te nudi jedno od najvećih postignuća – zajedničko
europsko tržište i valutu te se složili da njezine države članice puno više toga povezuje nego
dijeli.
18. – 19. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2019. u
okviru kojega se održava Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj
koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i
međuparlamentarni sastanci odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu
politiku (ECON), Odbora za proračun (BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna
pitanja (EMPL) EP-a
Na sastanku je sudjelovalo sljedeće izaslanstvo Hrvatskoga sabora: predsjednica Odbora za
financije i državni proračun Grozdana Perić, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i
socijalno partnerstvo Gordan Maras, potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove
Europske unije Damir Mateljan, član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
Ante Babić te član Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek.
Na sastanku EMPL Odbora EP-a član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
Ante Babić bio je jedan od uvodničara u raspravi o nadzoru i evaluaciji aktivnosti država članica
usmjerenih prema osobama s invaliditetom u sklopu Europskog semestra. Babić je predstavio
aktivnosti Hrvatske u odnosu na osobe s invaliditetom uključujući i aktivnosti usmjerene na
provedbu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) i Europske strategije za
osobe s invaliditetom.
Drugog dana Europskog parlamentarnog tjedna 2019. održana je Međuparlamentarna
konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u EU-u u sklopu koje su
održane tematske rasprave o konvergenciji, stabilizaciji i koheziji u Ekonomskoj i monetarnoj
uniji (EMU), 20. godišnjici eura i budućnosti zajedničke valute te prioritetima za ulaganja u
razdoblju nakon 2020.
Tijekom rasprava poseban naglasak stavljen je na potrebu ulaganja više zajedničkih napora kako
bi se osnažio što ravnomjerniji razvoj u okviru EMU-a, te širenje EMU-a na ostale države
članice.
Predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić sudjelovala je u raspravi o
20. godišnjici eura i budućnosti zajedničke valute. U sklopu svog obraćanja zastupnica Perić
istaknula je da je unatoč brojnom skepticizmu unutar Europske unije Republika Hrvatska
pokrenula strategiju uvođenja eura, te od 2016. godine ispunjava kriterije za ulazak u Europski
tečajni mehanizam ERM II kada je proračunski manjak doveden ispod razine od 3% BDP-a.
Javne financije su stabilne, a ono sto Republiku Hrvatsku razlikuje od drugih i njezina je prednost
je visoka euroziranost hrvatskog gospodarstva.
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20. veljače – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet izaslanstva Odbora za europske poslove Nacionalne skupštine Mađarske
Osim s Odborom za europske poslove, izaslanstvo Odbora za europske poslove Nacionalne
skupštine Mađarske koje je predvodio predsjednik Richárd Hörcsik, održalo je sastanke s
potpredsjednikom Sabora akademikom Željkom Reinerom te predsjednikom Odbora za
pomorstvo, promet i infrastrukturu Perom Ćosićem i članovima toga Odbora.
Na sastancima je potvrđena dobra suradnja dviju država, koja se posebno očituje u
međuparlamentarnoj suradnji i susretima zastupnika. Razgovaralo se o skorom hrvatskom
predsjedanju Vijećem Europske unije, kojom prilikom su predstavljeni hrvatski prioriteti:
zapošljavanje i gospodarski rast, vanjska i unutarnja sigurnost, prometno i energetsko povezivanje
te proširenje Unije. Mađarska strana je iskazala spremnost pružanja pomoći pri pripremi i
provedbi samog predsjedanja.
21. veljače – Zagreb - posjet povjerenice Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača
i ravnopravnost spolova Verom Jourovom
Predsjednik Odbora za europske poslove Ivan Domagoj Milošević, članovi Odbora za europske
poslove i Odbora za pravosuđe održali su sastanak s povjerenicom Europske komisije za
pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Verom Jourovom.
Na sastanku su razmijenjena mišljenja o smanjenju kohezijskih sredstava u sljedećem razdoblju,
utjecaju ovakve kohezijske politike na Hrvatsku i ostale države istoka i jugoistoka Europe te
općenito o smanjenju sredstava u proračunu EU-a nakon Brexita. Razgovaralo se i o
mogućnostima pronalaženja zakonskog rješenja na razini EU-a za kolektivno obeštećenje
potrošača u situacijama poput slučaja Franak te drugim sličnim slučajevima u državama
članicama EU-a. Saborski su zastupnici iznijeli i svoja razmišljanja o aktualnim zbivanjima u
EU-u, među ostalim o utjecaju unutarnjih migracija i iseljavanju obrazovanih mladih ljudi iz
istočnih u zemlje zapadnog dijela EU-a te je još jednom naglašena zabrinutost zbog smanjenja
kohezijskih sredstava kao važnog elementa solidarnosti između većih i razvijenijih i manjih i
manje razvijenih zemalja EU-a.
24. – 25. veljače – Bukurešt – 4. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor
Europola (JPSG)
Na sastanku su sudjelovali potpredsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Petar Škorić i članica Odbora Ines Strenja.
Tijekom sastanka Zajedničke skupine, održanog 25. veljače, provedena je rasprava o aktivnostima
Europola i odlukama Upravnog odbora u razdoblju od rujna 2018. do veljače 2019., a na pitanja
članova JPSG-a odgovarali su Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola i Victor Wili
Apreutesei, predsjednik Upravnog odbora.
Izvješće o zaštiti podataka u Europolu podnio je Europski nadzornik za zaštitu podataka Giovanni
Buttarelli i Francois Pellegrino, predsjednik Europolova Odbora za suradnju. Provedena je i
rasprava o aktivnosti Europskog centra za kibernetički kriminal (EC3) u području sprječavanja
kriminala na tzv. dark webu i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja, a predstavljene su
i aktivnosti Europskog centra za obavještajne podatke o putovanjima (ETIC).
Zaključno izlaganje održao je Julian King, povjerenik Europske komisije za sigurnosnu uniju koji
je, između ostaloga, istaknuo ključnu ulogu Europola u borbi protiv teškog i organiziranog
kriminala, terorizma i kibernetičkog kriminala te rastući značaj nadzora koji provodi Zajednička
skupina za parlamentarni nadzor Europola.
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Na poziv supredsjedatelja Zajedničke skupine, rumunjskog i Europskog parlamenta, voditelj
izaslanstva Hrvatskoga sabora Petar Škorić sudjelovao je 24. veljače 2019. na pripremnom
sastanku predsjedajuće Trojke (parlament Rumunjske, Austrije i Finske) tijekom kojeg je
provedena rasprava o utvrđivanju postupka imenovanja predstavnika JPSG-a na sastancima
Upravnog odbora Europola. Zastupnik Škorić je u ulozi promatrača sudjelovao i na 2. sastanku
radne skupine za odlučivanje o pravu danskog parlamenta na sudjelovanje u radu Zajedničke
skupine za parlamentarni nadzor Europola.
Idući sastanak Zajedničke skupine održat će se u Bruxellesu 24. i 25. rujna ove godine kada će
Hrvatski sabor biti dio predsjedajuće Trojke.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za ožujak 2019.
7. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora povodom
Međunarodnog dana žena 2019. „Sudjelovanje žena u političkom donošenju odluka“, u
organizaciji Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) EP-a
7. – 8. ožujka – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i
sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
19. – 20. ožujka – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o kohezijskoj i poljoprivrednoj
politici
19. – 20. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – seminar za parlamentarne službenike nadležne
za komunikaciju s temom "Komuniciranje iz parlamentarne perspektive"
21. ožujka – Bukurešt – 6. Dunavska parlamentarna konferencija
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