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

Europski semestar 2019.
Novi ciklus Europskog semestra za 2019. započeo je 21. studenoga 2018. jesenskim paketom
odnosno objavom Godišnjeg pregleda rasta i pratećih dokumenata kojima Komisija utvrđuje
gospodarske i socijalne prioritete Europske unije za sljedeću godinu, daje političke preporuke za
europodručje i dovršava ocjenu nacrta proračunskih planova država članica europodručja.
Izvješćem o mehanizmu upozoravanja za 2019. je predviđeno da će 13 država članica biti
predmet dubinske analize u 2019. Države koje imaju neravnoteže u prethodnom krugu
postupka makroekonomskih neravnoteža (MIP): Bugarska, Cipar, Francuska, Hrvatska,
Njemačka, Irska, Italija, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Švedska. Uz njih, u dubinsku
analizu (IDR) uključene su i Grčka i Rumunjska.
Zimski paket europskog semestra – ocjena napretka država članica u provedbi
ekonomskih i socijalnih prioriteta
Komisija je 27. veljače 2019. objavila 28 izvješća po državama članicama kojima pozornost
usmjerava na nacionalnu dimenziju europskog semestra. Izvješća sadržavaju detaljnu analizu
gospodarskih i socijalnih izazova specifičnih za pojedinu državu članicu. Ona poslužiti će kao
osnova za rasprave s državama članicama o njihovim odabirima u pogledu nacionalnih politika
prije nego što donesu svoje nacionalne programe u travnju, nakon čega slijedi izrada Komisijinih preporuka po državama članicama krajem proljeća.
Dodatno, Komisija pokreće raspravu o izazovima i prioritetima ulaganja u državama članicama
te iznosi prve ideje o tome kako sredstva EU-a, posebno sredstva kohezijske politike EU-a,
mogu pomoći u nadolazećem programskom razdoblju 2021. – 2027. Time će se osigurati i veća
usklađenost između koordinacije ekonomskih politika i uporabe sredstava EU-a, koja su važan
dio javnih ulaganja u nekoliko država članica. Taj se novi fokus odražava u izvješćima po
državama članicama, a svakom se izvješću prilaže novi prilog o mogućoj uporabi budućih
sredstava kohezijske politike EU-a.
U odnosu na dubinske analize Komisija je zaključila da u svih 13 država članica postoje
neravnoteže ili prekomjerne neravnoteže, ali u nekim je slučajevima ozbiljnost neravnoteža
smanjena. Sažetak rezultata dubinskih preispitivanja:
Bugarska, Njemačka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Irska, Nizozemska, Portugal,
Rumunjska i Švedska bilježe gospodarske neravnoteže.
Cipar, Grčka i Italija bilježe prekomjerne gospodarske neravnoteže.

Bilten br. 56
Travanj 2019.
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EUROPSKI SEMESTAR 2019.
21. studenog 2018.

Godišnji pregled rasta (Annual Growth Survey) za 2019. uz Nacrt zajedničkog
izvješća o zapošljavanju, Izvješće o mehanizmu upozoravanja (Alert
Mechanism Report) i Nacrt preporuke o ekonomskoj politici europodručja

22. siječnja 2019.

Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) usvojilo je zaključke o
paketu europskog semestra i odobrilo nacrt preporuke za gospodarske politike
europodručja.

18. – 19. veljače
2019.

Europski parlamentarni tjedan u Europskom parlamentu

27. veljače 2019.

Europska komisija objavila izvješća za pojedine države članice, detaljna
preispitivanja za 13 država identificirane Izvješćem o mehanizmu
upozoravanja (Alert Mechanism Report) iz studenoga 2018., Komunikaciju o
glavnim naglascima Izvješća o državama članicama uključujući i novu
kategorizaciju država unutar postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže,
mišljenje o prijedlogu proračuna za 2019 za Sloveniju, drugo poboljšano
izvješće nadzora za Grčku, godišnji radni program potpore strukturnim
reformama, obnovljene smjernice za zapošljavanje za 2019., izvješće o
napretku o Preporukama vijeća o „novim prilikama za odrasle“, izvješće o
napretku o Preporukama Vijeća o osnivanju nacionalnih odbora za
produktivnost

12. ožujka 2019.

Na sastanku Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), Europska
komisija je predstavila izvješća za pojedine države članice i detaljna
preispitivanja u okviru postupka makroekonomskih nestabilnosti. Raspravljene
su preporuke za pojedine države u vezi investicija.

15. ožujka 2019.

Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača
(EPSCO) je usvojilo zaključke o Godišnjem pregledu rasta i Zajedničkom
izvješću o zapošljavanju, s pomoću kojih se daju smjernice za politiku u
području zapošljavanja i socijalnu politiku.

19. ožujka 2019.

Vijeće za opće poslove (GAC) je proučilo izvješće predsjedništva u kojem je
iznesen sažetak doprinosa koje su sastavi Vijeća dali u pogledu paketa
Europskog semestra 2019.
EUROPSKO VIJEĆE: rasprava o gospodarskoj situaciji u državama
članicama i u Europskoj uniji u cjelini, Europsko vijeće usvaja gospodarske
prioritete temeljene na Godišnjem pregledu rasta

21 ožujak 2019.

Ožujak 2019.
Travanj 2019.
Svibanj 2019.

Lipanj 2019.

bilateralni sastanci Komisije i država članica radi rasprave o otvorenim
pitanjima koja su specifična za pojedine države članice
nastavno na smjernice Europskog vijeća države članice predaju svoje
nacionalne programe reformi i programe stabilnosti ili konvergencije
Komisija predstavlja mišljenja o državama članicama te preporuke za pojedine
države članice (Country Specific Recomendations - CSR) i ažurirane tematske
prikaze
ECOFIN: usvajanje preporuka za pojedine države za 2019. te mišljenja
Vijeća o ažuriranim programima stabilnosti ili konvergencije uz nacrt
napomene s objašnjenjima

Lipanj 2019.

EUROPSKO VIJEĆE: odobrenje integriranih preporuka za 2019. za pojedine
države članice

Listopad 2019.

Države članice predstavljaju prijedloge proračuna, provodi se rasprava o
Europskom semestru i dijalog o Godišnjem pregledu rasta (AGS)
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom ožujka jednu sjednicu:
44. sjednicu, održanu 22. ožujka, na kojoj je Odbor raspravljao o sljedećim stajalištima iz Radnog
programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2018. godinu i donio zaključke:

Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) COM(2018) 144 – D.E.U. br.
18/022

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage
Uredbe (EU) br. 1293/2013 COM(2018) 385 – D.E.U. br. 18/026

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš COM(2018) 340 – D.E.U. br.
18/033

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu
sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanja izvan snage
Odluke Vijeća 2000/642/PUP COM(2018) 213 – D.E.U. br. 18/036

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o
migracijama i međunarodnoj zaštiti COM(2018) 307 – D.E.U. br. 18/039
Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s donesenim Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2019.
godinu, Odbor za europske poslove je u ožujku proslijedio 21 stajalište Republike Hrvatske o
dokumentima EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva
86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ)
br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005
COM(2018) 381 - D.E.U.br.19/001








Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju
pravila za sudjelovanje i širenje rezultata COM(2018) 435 - D.E.U. br. 19/002
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za
istraživanja i inovacije COM(2018) 436 - D.E.U. br. 19/003
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća
ouspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU)
br.1316/2013 i (EU) br. 283/2014 COM(2018) 438 - D.E.U. br. 19/004
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekoveCOM (2018) 317 –
D.E.U.br.19/005
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) COM(2018) 234 - D.E.U. br.
19/006
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage
Direktive 2009/22/EZ COM(2018) 184 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te
Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i
modernizacije pravila EU-a ozaštiti potrošača COM (2018) 185 - D.E.U. br. 19/007
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za
razdoblje 2021.– 2027 (program „Periklo IV”) COM(2018) 369 - D.E.U. br. 19/008
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ)
br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i
uporabi prekursora eksploziva COM(2018) 209 - D.E.U. br. 19/009
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i
stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 COM(2018) 296 - D.E.U. br. 19/010
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi Programa EU-a za borbu protiv prijevara COM(2018) 386 - D.E.U. br. 19/011
Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010; Uredbe (EU) br. 1094/2010; Uredbe (EU) br.
095/2010; Uredbe (EU) br. 345/2013; Uredbe (EU) br. 346/2013; Direktive (EU)
br.600/2014; Uredbe (EU) 2015/760; Uredbe (EU) 2016/1011; Uredbe (EU) 2017/1129
iDirektive (EU) 2015/849 COM (2018) 646 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta
iVijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog
sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike COM(2017) 538 –
D.E.U. br. 19/012
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. – 2027. COM(2018) 434 - D.E.U.
br. 19/013
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća COM(2018) 390 - D.E.U. br. 19/014
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeniuredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005,
(EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i
Vijeća u pogledu kontrole ribarstva COM(2018) 368 - D.E.U. br. 19/015
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja COM(2018) 353 - D.E.U. br. 19/016
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive
(EU) 2016/2341 COM(2018) 354 - D.E.U. br. 19/017
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i
referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak COM(2018) 355 - D.E.U. br. 19/018
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
Europskomsocijalnom fondu plus (ESF+) COM(2018) 382 – D.E.U. br. 19/019
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama COM (2018) 339 – D.E.U. br.
19/020
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
Aktivnosti radnih tijela

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je na 49. sjednici, održanoj 22. ožujka raspravljao i donio
mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju
pravila za sudjelovanje i širenje rezultata COM(2018) 435 - D.E.U. br. 19/002

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za
istraživanja i inovacije COM(2018) 436 - D.E.U. br. 19/003
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na 68. sjednici, održanoj 27. ožujka raspravljao i donio
mišljenje o stajalištu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove COM(2018) 317 –
D.E.U. br. 19/005
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Europskoga vijeća
U skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima Vlada Republike Hrvatske dostavila je Odboru za europske
poslove stajalište za sastanak Europskoga vijeća i izvanredni sastanak Europskog vijeća – čl. 50.
koji su se održali 21. i 22. ožujka 2019.
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 ožujku devet stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:








Stajalište Republike Hrvatske za 3675. sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i
energetiku ( TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo,
Stajalište Republike Hrvatske za 3676. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI)
dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode,
Stajalište Republike Hrvatske za 3677. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i
unutarnja pitanja – JHA) dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnje poslove
i nacionalnu sigurnost,
Stajalište Republike Hrvatske za 3678. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni
proračun,
Stajalište Republike Hrvatske za 3679. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje,
socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača - EPSCO) dostavljeno je Odboru za
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru
za gospodarstvo,
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Stajalište Republike Hrvatske za 3680. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu,
Stajalište Republike Hrvatske za 3681. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku,
Stajalište Republike Hrvatske za 3682. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove,
Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi – članak 50.)
dostavljeno je Odboru za europske poslove.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u ožujku donio tri zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 458

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU)
2018/302 Europskog
parlamenta i Vijeća od 28.
veljače 2018. o rješavanju
pitanja neopravdanog
geografskog blokiranja i
drugih oblika diskriminacije
na unutarnjem tržištu na
temelju državljanstva, mjesta
boravišta ili mjesta poslovnog
nastana klijenata te o izmjeni
uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU)
2017/2394 i Direktive
2009/22/EZ
Konačni prijedlog zakona o
vinu

9

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
veterinarsko-medicinskim
proizvodima, s Konačnim
prijedlogom zakona

PZE 430
PZE 582

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

11

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

9

11

donesen

2.

redovni

9

11

donesen

1.i 2.

hitni

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. ožujka 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 52 pravna akata na hrvatskom jeziku, od toga 36 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 16 neobvezujućih pravnih akata.
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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)
125

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
7. 3. 2019.
Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o
3. 5. 2019.
Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu VFO 2021 – 2027.
Poglavlje 5. Sigurnost i obrana; Odgovor na krize;
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rescEU)

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:
Izvješće o provedbi akcijskog plana za kružno gospodarstvo COM(2019) 190
Europska komisija objavila je sveobuhvatno izvješće o provedbi Akcijskog plana za kružno
gospodarstvo koji je donijela u prosincu 2015. U izvješću su predstavljeni glavni rezultati
provedbe akcijskog plana te opisani preostali izazovi u stvaranju uvjeta za klimatski neutralno
i konkurentno kružno gospodarstvo kojim se smanjuje pritisak na prirodne i slatkovodne
resurse te ekosustave.
S linearnog na kružno gospodarstvo
Tri godine nakon donošenja Akcijski plan za kružno gospodarstvo može se smatrati potpuno
dovršenim. Provedene su ili se provode sve 54 mjere. Prema rezultatima izvješća, provedbom
Akcijskog plana za kružno gospodarstvo ubrzao se prijelaz na kružno gospodarstvo u Europi,
što je pridonijelo stvaranju radnih mjesta u EU-u. U sektorima relevantnima za kružno
gospodarstvo 2016. je bio zaposleno više od četiri milijuna radnika, 6 % više nego 2012.
Kružni model omogućio je i stvaranje novih poslovnih prilika, modela i tržišta unutar i izvan
EU-a. Kružne su aktivnosti poput popravaka, ponovne uporabe ili recikliranja 2016. stvorile
gotovo 147 milijardi eura dodane vrijednosti i privukle oko 17,5 milijardi eura ulaganja.
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Strategija EU-a za plastiku
Strategija EU-a za plastiku u kružnom gospodarstvu prvi je politički okvir na razini EU-a koji
se temelji na životnom ciklusu materijala za integraciju kružnog dizajna, uporabe, ponovne
uporabe i recikliranja u vrijednosne lance za plastiku. Strategijom se utvrđuje jasna vizija s
kvantificiranim ciljevima na razini EU-a, primjerice da se do 2030. sva plastična ambalaža
stavljena na tržište EU-a može ponovno upotrijebiti ili reciklirati.
Kako bi se povećalo tržište za recikliranu plastiku, Komisija je pokrenula kampanju
dobrovoljnog preuzimanja obveza za recikliranu plastiku. Obveze je preuzelo već 70
poduzeća, te će se tržište reciklirane plastike povećati za najmanje 60 % do 2025. Međutim,
još uvijek postoji jaz između ponude i potražnje za recikliranom plastikom. Kako bi
odgovorila na to, Komisija je osnovala Savez za plastiku u kružnom gospodarstvu, koji se
sastoji od ključnih dionika u području opskrbe i uporabe reciklirane plastike.
Pravilima o plastičnim predmetima za jednokratnu uporabu i opremi za ribolov kojima
odgovara na deset najčešće pronađenih predmeta na svojim plažama, EU predvodi globalnu
borbu protiv otpada u moru. Mjere uključuju zabranu određenih proizvoda za jednokratnu
uporabu izrađenih od plastike (kao što su slamke i pribor za jelo) kad postoje alternative i
oksorazgradive plastike te predlažu djelovanje u drugim područjima kao što su ciljevi
smanjenja potrošnje, zahtjevi za dizajn proizvoda i programi proširene odgovornosti
proizvođača.
Inovacije i ulaganja
Kako bi se ubrzao prijelaz na kružno gospodarstvo, ključno je ulagati u inovacije i pružati
potporu prilagodbi europske industrijske baze. U razdoblju od 2016. do 2020. Komisija je
pojačala napore u oba smjera u ukupnom iznosu od više od 10 milijardi eura u javnom
financiranju prijelaza.
Kako bi se potaknula daljnja ulaganja, u okviru Platforme za financiranje kružnoga
gospodarstva izrađene su preporuke za poboljšanje profitabilnosti projekata za kružno
gospodarstvo, koordinaciju aktivnosti financiranja i razmjenu dobre prakse. Platforma će
surađivati s Europskom investicijskom bankom radi pružanja financijske pomoći i
iskorištavanja sinergija s akcijskim planom o financiranju održivog rasta.
Pretvaranje otpada u resurse
Dobri i učinkoviti sustavi za gospodarenje otpadom nezaobilazan su dio kružnog gospodarstva.
U srpnju 2018. na snagu je stupio revidirani zakonodavni okvir o otpadu u cilju modernizacije
sustava gospodarenja otpadom u Uniji. On među ostalim uključuje nove ambiciozne stope
recikliranja, pojašnjenje pravnog statusa recikliranih materijala i pojačane mjere za
sprečavanje nastanka otpada i gospodarenje otpadom, uključujući morsko smeće, otpad od
hrane i proizvode koji sadržavaju ključne sirovine.
Kružni dizajn i proizvodni procesi
Pametan dizajn na početku životnog ciklusa proizvoda ključan je za osiguravanje kružnosti.
Provedbom Plana rada za ekološki dizajn od 2016. do 2019. Komisija je dodatno promicala
kružni dizajn proizvoda i ciljeve energetske učinkovitosti. Mjere za ekološki dizajn i
označivanje energetske učinkovitosti sada uključuju pravila o zahtjevima za učinkovitost
materijala kao što su dostupnost rezervnih dijelova, lakoća popravka i olakšavanje postupka na
kraju životnog ciklusa. Komisija je u posebnom radnom dokumentu službi analizirala svoje
politike za proizvode u cilju potpore kružnim, održivim proizvodima.
Edukacija potrošača
Za prijelaz na kružno gospodarstvo potrebno je aktivno sudjelovanje građana u promjeni
obrazaca potrošnje. Metode ekološkog otiska proizvoda i ekološkog otiska organizacija koje je
razvila Komisija omogućuju poduzećima da iznose pouzdane i usporedive tvrdnje o učinku na
okoliš te građanima da donose informirane odluke.
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Uključenost dionika
Uključenost dionika posebno je važna za prijelaz na kružno gospodarstvo. Sustavni pristup
akcijskog plana javnim je tijelima, gospodarskim i socijalnim akterima i civilnom društvu
pružio okvir za poticanje partnerstava u različitim sektorima i duž vrijednosnih lanaca. Uloga
Komisije u ubrzavanju prijelaza i vodeća pozicija u međunarodnim nastojanjima za
ostvarivanje kružnog gospodarstva prepoznati su na Svjetskom gospodarskom forumu 2019.
gdje je Komisiji uručena nagrada Circular u kategoriji javnog sektora.
Preostali izazovi
Kružno gospodarstvo sada je nepovratan globalni trend. No mnogo je toga potrebno da se
proširi opseg djelovanja na razini EU-a i globalno, u potpunosti zatvori krug i osigura
konkurentska prednost poduzećima iz EU-a. Potrebna su dodatna nastojanja kako bi se provelo
revidirano zakonodavstvo o otpadu i razvila tržišta sekundarnih sirovina. Osim toga, rad na
razini EU-a na nekim pitanjima (primjerice kemikalije, netoksični okoliš, ekološke oznake i
ekološke inovacije, ključne sirovine i gnojiva) trebao bi se ubrzati ako Europa želi ostvariti
punu korist od prijelaza na kružno gospodarstvo.
Interakcija s dionicima upućuje na to da bi se u plan za kružno gospodarstvo mogla uključiti i
neka nova područja. Cjelovit pristup po uzoru na Europsku strategiju za plastiku u kružnom
gospodarstvu mogao bi pomoći i mnogim drugim sektorima s velikim utjecajem na okoliš i
potencijalom za uvođenje kružnih rješenja, kao što su sektor informatičkih tehnologija,
elektronike, mobilnosti, izgrađenog okoliša, rudarstva, namještaja, hrane i pića ili tekstila.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 11. – 14. ožujka 2019. u Strasbourgu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Budućnost Europe
Održana je osamnaesta u nizu rasprava o budućnosti Europe sa slovačkim premijerom Peterom
Pellegrinijem. Pellegrini se uvodno osvrnuo na proces integracije Slovačke u Europsku uniju (EU) te
je članstvo Slovačke u EU-u ocijenio „uspješnom pričom“. Predstavljajući svoju viziju zajedničke
budućnosti, prisjetio se glavnih poruka sa sastanka Europskog vijeća (EV) u Bratislavi 2016. te se
založio za: (i) ujedinjenu Uniju, (ii) Uniju koja je snažan globalni akter, (iii) Uniju koja brine o
dobrobiti svojih građana i (iv) Uniju koja je usmjerena na budućnost. Glede potonjeg, Pellegrini je
istaknuo da EU više ne može održavati status quo, već je potrebno pronaći zajednički put i
instrumente koji će zaštititi temeljne vrijednosti EU-a i u koje će građani imati povjerenja. Veću
pažnju potrebno je posvetiti izazovima današnjice poput klimatskih promjena, promicanju
konkurentnosti europskog gospodarstva te očuvanju europskog socijalnog modela, osobito u
kontekstu rastuće digitalizacije i automatizacije. Što se tiče sljedećeg Višegodišnjeg financijskog
okvira (VFO), usprotivio se smanjenju financiranja za kohezijsku politiku. Zaključno, imajući u vidu
predstojeće izbore za Europski parlament (EP), pozvao je na poduzimanje potrebnih koraka u
kontekstu borbe protiv lažnih vijesti/dezinformacija, hibridnih prijetnji i propagande kao i na
informiranje građana o značaju izlaska na izbore.
U raspravi sa zastupnicima dominirale su sljedeće teme: sloboda medija, korupcija, temeljne vrijednosti
EU-a te odnosi Slovačke i Rusije. Zastupnici su uputili kritiku glede slobode medija, ali i pravosuđa, u
Slovačkoj, prisjetivši se prošlogodišnjeg ubojstva slovačkog novinara Jana Kuciaka koji je istraživao
sumnje u korupciju. Određene kritike bile su izrečene i na račun slovačkog stajališta prema migracijama,
odnosa Slovačke i Rusije te stajališta Slovačke prema situaciji u Venezueli. Pozdravili su predanost
Slovačke promicanju socijalne dimenzije EU-a, a posebice potpori koji pružaju Europskom stupu
socijalnih prava.
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Zastupnici iz redova euroskeptika pozdravili su stajališta Slovačke, odnosno svih država Višegradske
skupine, prema migracijskoj politici EU-a. Izlaganje predsjednika Europske komisije (EK)
Jean-Claudea Junckera dostupno je ovdje.
Na tzv. mini-plenarnoj sjednici koja će se održati u Bruxellesu početkom travnja 2019. zastupnicima
će se obratiti premijer Švedske Stefan Löfven.
Priprema sastanka Europskog vijeća, 21. i 22. ožujka 2019., i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz
Europske unije
Glavne teme proljetnog sastanka EV-a bit će radna mjesta, rast i konkurentnost, klimatske promjene,
vanjski odnosi, s naglaskom na pripreme za sastanak na vrhu EU-a i Kine, te napredak u borbi protiv
dezinformacija, osobito u kontekstu zaštite demokratskog integriteta europskih i nacionalnih izbora u
cijelom EU-u. EK i visoka predstavnica (vp) Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku utvrdili su
10 konkretnih mjera o kojima će EV raspravljati 21. ožujka 2019., u cilju oblikovanja realističnijeg,
odlučnijeg i svestranijeg pristupa EU-a odnosima s Kinom.
EV u sastavu šefovi država ili vlada 27 država članica EU-a (EU27) sastat će se 21. ožujka 2019. u
cilju razmjene mišljenja o trenutačnoj situaciji u postupku povlačenja Ujedinjene Kraljevine (UK) iz
EU-a (Brexit).
Kontekst. Nakon što su zastupnici Donjeg doma Parlamenta UK 15. siječnja 2019. odbili Sporazum
o povlačenju i prateću Političku izjavu, krajem siječnja 2019. održano je glasovanje o sedam
amandmana uloženih na Sporazum. Usvojen je amandman n kojim se: (i) zahtijeva da se zaštitni
mehanizam tzv. backstop kojim se želi izbjeći vraćanje „tvrde“ granice između Sjeverne Irske i
Irske/EU-a zamijeni „alternativnim rješenjem“, te (ii) „podupire izlazak iz EU-a sa Sporazumom“.
Također, usvojen je amandman i kojim se „odbacuje izlazak UK iz EU-a bez Sporazuma o
povlačenju i okvira za buduće odnose“.
EU27 zauzela je jedinstveno stajalište da se „Sporazum o povlačenju neće ponovno pregovarati“.
Tijekom veljače i ožujka 2019. održano je nekoliko susreta na najvišoj političkoj te na tehničkoj
razini kako bi se razmotrili načini za prevladavanje nastalog zastoja u pogledu Brexita. Razgovori
između pregovarača EU-a i UK rezultirali su sporazumom na tehničkoj razini o zajedničkom pravno
obvezujućem Instrumentu koji se odnosi na Sporazum o povlačenju UK iz EU-a i Zajedničku izjavu
kojom se dopunjuje Politička deklaracija kojom se utvrđuje okvir za budući odnos između EU-a i
UK, i koji daje smislena pojašnjenja i pravna jamstva o prirodi zaštitnog mehanizma, tzv.
backstop-a.
Zastupnici Donjeg doma Parlamenta UK prilikom glasovanja 12. i 13. ožujka 2019. odbacili su
dopune Sporazumu o povlačenju u vidu spomenutog Instrumenta kao i izlazak UK iz EU-a bez
zaključenog sporazuma, čime su otvorili put za odgađanje Brexita. Zahtjev za produljenjem
dvogodišnjeg vremenskog razdoblja propisanog čl. 50 UEU-a Ugovora o EU-u (UEU) zahtijeva
jednoglasno prihvaćanje svih šefova država ili vlada 27 država članica.
Rasprava. Plenarna rasprava održana je 13. ožujka, dan nakon što je Donji dom Parlamenta UK
odbacio s EU usuglašene dopune Sporazuma o povlačenju.
Prvi potpredsjednik EK Frans Timmermans i glavni pregovarač EU-a za Brexit Michael Barnier
ponovili su stajalište Komisije da „Sporazum o povlačenju predstavlja najbolje moguće rješenje” te su
izrazili žaljenje zbog ishoda glasovanja u Donjem domu Parlamenta UK koji je „produbio
neizvjesnost”. Timmermans je zaključio da je situacija u „rukama britanskog političkog sustava koji
treba odlučiti kako krenuti naprijed”, s čime je bio suglasan i Barnier. Rumunjska državna tajnica za
europske poslove Melania Ciot informirala je da je EU otvorena za nastavak razgovora s UK, no
ujedno treba biti spremna za svaki mogući ishod, uključujući „neuređeni Brexit“, odnosno izlazak iz
EU-a bez zaključenog sporazuma. Očekivano, većina zastupnika je kao i u siječnju 2019. podržala
stajališta Komisije i Vijeća i istaknula da UK treba zauzeti jasno stajalište o Brexitu.
Pozadina. EV u sastavu EU27 25. studenoga 2018. donijelo je Zaključke kojima je potvrdilo
Sporazum o povlačenju UK iz EU-a i odobrilo Političku izjavu o budućim odnosima EU-a i UK-a te
je pozvalo EK, EP i Vijeće da poduzmu potrebne mjere kako bi se zajamčilo stupanje Sporazuma na
snagu 30. ožujka 2019. i time uredno povlačenje UK iz EU-a.
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U skladu sa čl. 50. UEU-a, sporazum o povlačenju u ime Unije sklapa Vijeće, odlučujući
kvalificiranom većinom, uz prethodnu suglasnost EP-a. Sporazum o povlačenju također iziskuje
ratifikaciju u parlamentu države članice koja se povlači iz Unije, u skladu s njenim ustavnim
odredbama. EK je 5. prosinca 2018. podnijela prijedloge odluka Vijeća o potpisivanju i
zaključivanju Sporazuma o povlačenju. Vijeće je 11. siječnja 2019. donijelo Odluku (EU) 2019/274
kojom odobrava potpisivanje Sporazuma o povlačenju UK iz EU-a i ovlašćuje predsjednika EV-a i
predsjednika EK za potpisivanje Sporazuma u ime Unije. Slijedom odredbi iz čl. 50. UEU-a, Nacrt
odluke o zaključivanju Sporazuma o povlačenju upućen je EP-u, odnosno nadležnom Odboru za
ustavna pitanja (AFCO), koji treba dati svoju suglasnost.
Budući da 29. ožujka 2019. istječe dvogodišnje vremensko razdoblje propisano čl. 50 UEU-a svi
dionici, privatni subjekti te nacionalna tijela i tijela EU-a, trebaju biti pripravni za dva moguća
glavna scenarija:

ako se Sporazum o povlačenju ratificira prije 30. ožujka 2019., pravo EU-a prestat će se
primjenjivati na UK i u njoj 1. siječnja 2021., tj. nakon prijelaznog razdoblja od 21
mjeseca. Sporazum o povlačenju obuhvaća mogućnost jednog produljenja prijelaznog
razdoblja od najviše jedne odnosno dvije godine;

ako se Sporazum o povlačenju ne ratificira prije 30. ožujka 2019., neće biti prijelaznog
razdoblja i pravo EU-a prestat će se primjenjivati na UK i u njoj od 30. ožujka 2019. To je
takozvani scenarij „bez dogovora” ili „neuređeni izlazak”.
S obzirom na rizik od scenarija „bez dogovora”, EK od prosinca 2017., između ostaloga, podnosi
zakonodavne prijedloge o izvanrednim mjerama u kontekstu pripravnosti za Brexit i izvanredne
situacije.
U srijedu, 13. ožujka, u hitnom postupku usvojena su stajališta EP-a u prvom čitanju radi donošenja
zakonodavnih mjera u kontekstu povlačenja UK iz EU-a s ciljem umanjivanja negativnih posljedica
u slučaju izostanka dogovora o Brexitu. Usvojene zakonodavne mjere povezane su s putovanjem,
zračnim i cestovnim prometom, programom Erasmus, socijalnom sigurnošću i ribarstvom te
uključuju: (i) nastavak europskog programa za prekograničnu koheziju i suradnju PEACE IV
između Irske, Sjeverne Irske i Škotske, (ii) odobrenje za ribolov za ribarske brodove EU-a u
vodama UK i ribolovne operacije za britanske ribarske brodove u vodama EU-a, (iii) omogućavanje
studentima i nastavnicima iz programa Erasmusu ili iz UK da završe svoje tekuće aktivnosti u
inozemstvu, (iv) osiguravanje da građani EU-a u UK i građani UK u 27 zemalja EU-a zadrže svoja
prava na socijalnu zaštitu koja su stekli prije Brexita, (v) privremene mjere za izbjegavanje prekida
prometa između UK i EU-a omogućavanjem britanskim operaterima za cestovni prijevoz tereta i
putnika pružanje usluga između EU-a i UK ako UK omogućuje isto operaterima iz EU-a, (vi)
privremene mjere kojima se omogućuje osnovna zračna povezanost UK i EU-a ako UK omogućuje
isto poduzećima iz EU-a, te (vii) odobrenje za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz EU-a u
UK.
Europski semestar
Usvojena su izvješća na vlastitu inicijativu u formi rezolucija o Godišnjem pregledu rasta za
2019. i o aspektima zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
Navedene rezolucije predstavljaju redovan doprinos EP-a godišnjem ciklusu Europskog semestra
za koordinaciju gospodarskih i fiskalnih politika. EP potiče EU i države članice da poduzmu
odlučne i usklađene mjere u cilju ostvarivanja uključivog i održivog rasta, da preuzmu
odgovornost za buduće generacije te da zajamče međugeneracijsku pravednost s pomoću
održivosti i primjerenosti javnih financija i sustava socijalne sigurnosti te da se adekvatno
pripreme za predviđena demografska kretanja uzrokovana starenjem stanovništva.
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Akt Europske unije o kibersigurnosti
EP je usvojio svoje stajalište u prvom čitanju radi donošenja Uredbe o ENISA-i te o
kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije i stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 (tzv. Akt o kibersigurnosti) COM(2017) 477 D.E.U.
br. 18/002 kojom se uspostavlja prvi program kibersigurnosne certifikacije na razini cijelog EU-a
kako bi se osiguralo da certificirani proizvodi, postupci i usluge koji se prodaju u zemljama EU-a
zadovoljavaju standarde kibersigurnosti. Radi se o važnom alatu nove strategije EU-a o
kibersigurnosti koja ima za cilj pružiti Europi dugoročnu viziju kibersigurnosti i osigurati
povjerenje u digitalne tehnologije. Potrebno ju je razmatrati u kontekstu zakonodavstva koje je
već na snazi: osnivanje Agencije EU-a za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i donošenje
Direktive o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti (Direktiva NIS), koju države članice trenutačno
prenose u svoja zakonodavstva. Predstoji formalno donošenje Akta o kibersigurnosti od strane
Vijeća. Uredba će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu EU-a.
Europska građanska inicijativa
Usvojeno je stajalište EP-a u prvom čitanju radi donošenja Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi
COM(2017) 482. Uredbom se utvrđuju postupci i uvjeti potrebni za inicijativu kojom se EK poziva da
u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani Unije smatraju da
je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovora. Pravo na podupiranje europske građanske
inicijative ima svaki građanin Unije koji je najmanje one dobi kojom stječe pravo glasovanja na
izborima za EP. Inicijativa je valjana (a) ako je dobila potporu najmanje jednog milijuna građana Unije i
(b) ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika
barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u EP-u izabranih
u svakoj od tih država članica pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u EP-u.
Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament
Usvojeno je stajalište EP-a u prvom čitanju radi donošenja izmjena Uredbe (EU, Euratom)
br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka
u kontekstu izbora za EP COM(2018) 636. Izmjene su predložene nakon skandala Facebook/
Cambridge Analytica povezanog s referendumom o Brexitu u UK, odnosno prepoznavanja rizika koji
nezakonita uporaba osobnih podataka može predstavljati za izborne procese i demokraciju. Novim
pravilima uvode se financijske sankcije protiv europskih političkih stranaka i zaklada ako bi namjerno
zloupotrijebile osobne podatke u svojim izbornim kampanjama. Uredbom br. 1141/2014 utvrđen je
poseban europski pravni status za europske političke stranke i europske političke zaklade i predviđa se
njihovo financiranje iz općeg proračuna EU-a.
Upravljanje vanjskim granicama
EP je usvojio svoja stajališta u formi mandata za pregovore s Vijećem (trijalog) o prijedlozima
uredbi o reformi viznog informacijskog sustava; uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju;
uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku
potporu u području upravljanja granicama i viza te o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost.
Klimatske promjene
EP je usvojio nezakonodavnu rezoluciju o klimatskim promjenama u kojoj pozdravlja
Komunikaciju Komisije „Čist planet za sve – Europska strateška dugoročna vizija za
prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, COM(2018) 773 u
kojoj su istaknuti mogućnosti i izazovi koje europskim građanima i europskom gospodarstvu
donosi prijelaz na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova i postavljeni
temelji za široku raspravu uz sudjelovanje institucija EU-a, nacionalnih parlamenata, poslovnog
sektora, nevladinih organizacija, gradova i zajednica te građana. EP podupire cilj da se do 2050.
postigne nulta neto stopa emisija stakleničkih plinova i apelira na države članice da se u okviru
rasprave o budućnosti Europe na posebnom sastanku na vrhu EU-a koji će se održati u Sibiuu u
svibnju 2019. obvežu ostvariti ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja.
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EP pozdravlja činjenicu da ljudi diljem Europe, posebice mlađe generacije, sve aktivnije
prosvjeduju u cilju postizanja pravedne klimatske politike, pozdravlja pozive tih aktivista na veću
razinu ambicioznosti i brzo djelovanje kako se ne bi premašilo klimatsko ograničenje od 1,5 °C te
smatra da bi nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, jednako kao i EU, te pozive trebali ozbiljno
uzeti.
Napredak Turske u 2018.
U nezakonodavnoj rezoluciji u kojoj se iznosi osvrt na Izvješće Komisije o Turskoj za 2018. EP
konstatira da je postupak pristupanja EU-u na početku bio snažna motivacija za provedbu reformi
u Turskoj, ali da je posljednjih nekoliko godina došlo do velikog nazadovanja u područjima
vladavine prava i ljudskih prava. Podsjeća na svoj poziv turskoj vladi da provede ustavne i
pravosudne promjene i reforme u suradnji s Venecijanskom komisijom koja je, pak, ocijenila da
je sustav provjera i ravnoteža u ustavnim izmjenama povezanima s uvođenjem predsjedničkog
sustava nedostatan i da se njima ugrožava dioba ovlasti između izvršne i sudbene vlasti. Slijedom
navedenog, EP preporučuje Komisiji i Vijeću da formalno obustave pristupne pregovore s
Turskom, no ostaje predan demokratskom i političkom dijalogu s Turskom.
Vanjskopolitičke teme
Nakon prethodnih rasprava s potpredsjednicom Komisije/vp Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku i nadležnim povjerenicima, zastupnici su, između ostaloga, donijeli sljedeće
nezakonodavne akte o vanjskopolitičkim temama:

Preporuka Vijeću i potpredsjednici Komisije / vp Unije za vanjske poslove i sigurnosnu
politiku o analizi popratnih mjera koje je Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)
poduzela dvije godine nakon rezolucije EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv
propagande koju protiv nje provode treće strane (borba protiv hibridnog ratovanja).
Preporuka pokriva pet tematskih područja: (i) vrste pogrešnog i lažnog informiranja te
propagande usmjerene na EU i njegove susjede, (ii) industrija i društveni mediji, (iii)
najbolje prakse, (iv) europski pristup i (v) zaštita izbora od neprijateljske propagande. EP
snažno osuđuje sve agresivnije djelovanje Rusije, Kine, Irana, Sjeverne Koreje kojim „žele
ugroziti ili stati na kraj normativnim temeljima i načelima europskih demokracija i
suverenosti svih zemalja Istočnog partnerstva, kao i utjecati na izbore i podupirati
ekstremističke pokrete, vodeći računa o tome da razmjer kibernapada neprestano raste“.
Uzimajući u obzir najnovije napore EU-a u borbi protiv neprijateljske propagande koju
provode treće strane, EP poziva države članice da razmotre izradu pravnog okvira za borbu
protiv hibridnih prijetnji, među ostalim kiberratovanja i ratovanja informacijama, koji će
obuhvaćati i ciljane sankcije protiv odgovornih osoba. Društveni medije i internetske
platforme pozivaju se na djelotvornu provedbu Kodeksa prakse EU-a za borbu protiv
dezinformiranja. Države članice pozivaju se da izmijene izborne zakone kako bi se
proaktivno mogle suprotstaviti prijetnjama koje proizlaze iz kampanja dezinformiranja,
kibernapada, kiberkriminaliteta i kršenja slobode izražavanja. Također, EP poziva države
članice da pruže potporu „državama koje su pridružene EU-u te državama zapadnog
Balkana u vidu najboljih praksi i ljudskih resursa i tehnologije kako bi im se zajamčila snažna zaštita izbornih procesa od zlonamjernih kibernetičkih dezinformacija i propagandnih
aktivnosti koje dolaze iz Rusije i drugih neprijateljskih aktera“.

Rezolucija o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije. EP poziva EU da provede kritičku i
sveobuhvatnu ponovnu evaluaciju svojih odnosa s Ruskom Federacijom, budući da su se od
2015. pojavila nova područja napetosti između EU-a i Rusije. EP izražava duboku
zabrinutost zbog veza između ruske vlade i stranaka ekstremne desnice i populističkih
nacionalističkih stranaka i vlada u EU-u, koje predstavljaju prijetnju temeljnim
vrijednostima Unije. EP poziva institucije EU-a i države članice da ulože više napora u
povećanje otpornosti, osobito u području medija i kiberprostora, te izražava duboku
zabrinutost zbog činjenice da su reakcija i odgovor EU-a na rusku propagandnu kampanju i
snažne otvorene napade dezinformacijama bili nedovoljni te ih je potrebno dodatno osnažiti,
posebno prije predstojećih europskih izbora u svibnju 2019.
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U tom smislu poziva na povećanje financiranja i ljudskih resursa radne skupine ESVD-a
East Stratcom.

Rezolucija o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću
Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje. EP izražava duboku
zabrinutost zbog nedavnih optužbi da bi 5G oprema mogla poslužiti kao sredstvo za kineske
proizvođače i vlasti za neovlašteni pristup privatnim i osobnim podacima te
telekomunikacijama u EU-u te poziva Komisiju i države članice da pruže smjernice o tome
kako pristupiti kiberprijetnjama prilikom nabave 5G opreme. Također, predlaže se da se
ENISA-u ovlasti za rad na programu certifikacije kojim će se osigurati da uvođenje 5G
tehnologije u EU-u zadovoljava najviše sigurnosne standarde.
Prilikom glasovanja odbijen je Prijedlog rezolucije o preporukama za otvaranje trgovinskih
pregovora između EU-a i SAD-a koji je podnio nadležni Odbor za međunarodnu trgovinu
(INTA).
Proračunski postupak
U skladu s proračunskim postupkom usvojene su opće smjernice za pripremu općeg proračuna EU-a
za 2020., za dio III. – EK. EP smatra da se u proračunu EU-a za sljedeću godinu trebaju definirati
jasni politički prioriteti i da taj proračun mora omogućiti Uniji stvaranje održivog i uključivog
gospodarskog rasta i radnih mjesta, daljnje ulaganje u inovacijske i istraživačke kapacitete za buduća
rješenja, poticati konkurentnost, jamčiti sigurnu i mirnu Europu, poboljšati radne i životne uvjete
građana, jačati gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju, podupirati Uniju u suočavanju s
izazovima u pogledu okoliša i klimatskih promjena kako bi ispunila svoje obveze iz Pariškog
sporazuma, doprinositi potpunoj provedbi ciljeva održivog razvoja UN-a i ispuniti ciljeve iz
europskog stupa socijalnih prava.
Nadležni Odbor za proračune (BUDG) 18. ožujka 2019. održat će razmjenu mišljenja o procjeni
prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020., za dio I. - EP.
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 uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji, COM
(2017) 487 D.E.U. br. 18/001,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za
prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta, COM(2018) 163,

Direktiva EP-a i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i
olakšavanju prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarina u Uniji (preinaka),
COM(2017) 280 D.E.U. br. 17/026,

Uredba EP-a i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim
vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba
(EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ)
br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008, COM(2018) 149,

Uredba EP-a i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst), COM
(2018) 499,

Odluka EP-a i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu
zaštitu, COM(2017) 772 D.E.U. br. 18/006,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta
traktora za poljoprivredu i šumarstvo, COM(2018) 289,
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Uredba EP-a i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u
drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008, COM(2017) 796
D.E.U. br. 18/014,

Odluka EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe
(EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog
povlačenja UK iz Unije, COM(2018) 744,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, COM
(2018) 259,

Uredba EP-a i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te
stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom)
br. 1287/2003 (Uredba o BND-u), COM(2017) 329 D.E.U. br. 17/032,

Uredba EP-a i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu, izmjeni i stavljanju izvan
snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004,
COM(2018) 231.
Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.
Ostali akti Europskog parlamenta
Nezakonodavne rezolucije koje je nakon prethodnih rasprava EP donio na plenarnoj sjednici dostupne
su ovdje.
Usvojena je Odluka o produljenju primjene članka 159. Poslovnika EP-a do završetka devetog
parlamentarnog saziva, odnosno do srpnja 2024. U odluci se ističe da se „unatoč svim primjerenim
mjerama predostrožnosti ne očekuje da će kapaciteti za hrvatski, irski i malteški jezik biti takvi da će
se od početka devetog parlamentarnog saziva [2. srpnja 2019., op.a.] omogućiti potpuna usluga
usmenog prevođenja na te jezike“, čime se hrvatski jezik, kao službeni jezik EU-a, dovodi u
neravnopravan položaj s ostalim službenim jezicima u EU-u. K tome, u Irskoj i Malti, uz irski,
odnosno malteški jezik, službeni jezik je i engleski jezik.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na plenarnim
sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnim stranicama votewatch.eu i
mepranking.eu.
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Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 25. – 28. ožujka 2019. u Strasbourgu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Zaključci sa sastanka Europskog vijeća, 21. i 22. ožujka 2019.
Kontekst. Nakon razmjene mišljenja o trenutačnoj situaciji u postupku povlačenja Ujedinjene
Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) iz Europske unije (EU) (Brexit), Europsko
vijeće (EV) u sastavu šefovi država ili vlada 27 država članica EU-a (EU27) 21. ožujka 2019.
donijelo je Zaključke kojima, između ostaloga, „odobrava Instrument koji se odnosi na Sporazum
o povlačenju i Zajedničku izjavu o dopuni političke izjave, o kojima su Europska komisija (EK) i
vlada UK postigle dogovor 11. ožujka 2019.“. EV je prihvatilo produljenje do 22. svibnja 2019.
dvogodišnjeg vremenskog razdoblja propisanog čl. 50. Ugovora o EU-u (UEU), pod uvjetom da
Donji dom Parlamenta UK u tjednu od 25. ožujka 2019. odobri sporazum o povlačenju. Ako
Donji dom u datom razdoblju ne odobri sporazum o povlačenju, EV „pristaje na produljenje do
12. travnja 2019. i očekuje da UK prije tog datuma naznači daljnje korake kako bi ih EV moglo
razmotriti“.
U petak, 22. ožujka 2019., nakon prethodne rasprave, EV je donijelo Zaključke o radnim
mjestima, rastu i konkurentnosti, klimatskim promjenama, vanjskim odnosima te o osiguravanju
slobodnih i poštenih izbora i borbi protiv dezinformacija.
Rasprava s predsjednikom EV-a Donaldom Tuskom i predsjednikom Europske komisije (EK)
Jean-Claudeom Junckerom održana je 27. ožujka, neposredno prije početka glasovanja u Donjem
domu o alternativama za Brexit, i dva dana prije isteka dvogodišnjeg vremenskog razdoblja
propisanog čl. 50 UEU-a.
Većina zastupnika pozdravila je Zaključke EV-a koji se odnose na Brexit, izrazila solidarnost s
pro-EU pokretima u UK i uputila kritiku britanskoj Vladi zbog načina na koji se odnosila prema
pregovorima o Brexitu, od aktivacije čl. 50.
Od ostalih tema prosljetnog sastanka EV-a, zastupnici su se posebice osvrnuli na odnose EU-a i
Kine u kontekstu predstojećeg sastanka na vrhu EU-a-Kina te su pozvali na zauzimanje
odlučnijeg i svestranijeg pristupa EU-a odnosima s Kinom, u cilju jačanja konkuretntnosti
europskih tvrtki i zaštite europskih vrijednosti.
Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu
Usvojena je zakonodavna rezolucija sa stajalištem EP-a u prvom čitanju radi donošenja Direktive
o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ, COM(2016) 593 D.E.U. br. 17/021 čiji je glavni cilj zaštita kreativnosti u
digitalnom dobu. Kako se navodi u priopćenju EK, „Direktiva građanima EU-a osigurava širi
pristup sadržaju kao i jamstva za potpunu zaštitu njihove slobode izražavanja na internetu.
Direktivom o autorskim pravima štiti se sloboda izražavanja, koja je temeljna vrijednost EU-a.
Njome se utvrđuju stroge zaštitne mjere za korisnike i jasno ističe da je upotreba postojećih djela
za potrebe citiranja, kritike, pregledavanja, karikature te parodije svugdje u Europi izričito
dopuštena. To znači da se internetski memovi i slični parodijski uradci mogu slobodno koristiti.
Interesi korisnika zaštitit će se i s pomoću djelotvornih mehanizama za brzo osporavanje svakog
neopravdanog uklanjanja njihova sadržaja s platformi. Direktivom će se istodobno poboljšati
položaj stvaratelja u pregovorima s velikim platformama, koje u velikoj mjeri ostvaruju korist od
njihova sadržaja. Pisci, novinari, pjevači, glazbenici i glumci lakše će pregovarati o boljim
uvjetima sa svojim izdavačima ili producentima.

stranica 17

Zahvaljujući novim propisima istraživačke organizacije, sveučilišta, škole, knjižnice i muzeji
moći će se više koristiti internetskim sadržajem. Direktivom se uzimaju u obzir nove tehnologije
kako bi se osiguralo da istraživači u potpunosti iskoriste rudarenje teksta i podataka.“
Nakon formalnog potvrđivanja u Vijeću i objave u Službenom listu EU-a države članice imat će
24 mjeseca za prijenos Direktive u nacionalna zakonodavstva.
Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja
Usvojena je zakonodavna rezolucija koja sadrži amandmane EP-a na Prijedlog direktive EP-a i
Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan
snage Direktive 2000/84/EZ, COM(2018) 639 D.E.U. br. 18/041.
U svojem stajalištu EP ističe da bi se Direktiva trebala primjenjivati od 1. travnja 2021. pa bi
posljednje razdoblje ljetnog računanja vremena u svakoj državi članici trebalo započeti posljednje
nedjelje u ožujku 2021. Države članice koje nakon tog razdoblja ljetnog računanja vremena
namjeravaju primjenjivati standardno vrijeme koje odgovara zimskom računanju vremena trebale
bi svoje standardno vrijeme promijeniti posljednje nedjelje u listopadu 2021.
Države članice bi trebale najkasnije do 1. travnja 2021. donijeti i objaviti zakone i druge propise
koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom.
Zabrana upotrebe plastike za jednokratnu uporabu
Zastupnici su usvojili zakonodavnu rezoluciju sa stajalištem u prvom čitanju o Prijedlogu
direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, COM(2018) 340 D.E.U
br. 18/023. EP i Vijeće postigli su u okviru međuinstitucijskih pregovora (trijalog) privremeni
sporazum o kompromisnom tekstu Direktive u siječnju 2019. Države članice trebat će donijeti
odgovarajuće mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 % otpadnih plastičnih proizvoda za
jednokratnu upotrebu koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru
odvojenog prikupljanja te kako bi osigurale njihovo recikliranje.
Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj
EP iznosi niz primjedbi, komenatra i preporuka na temu vladavine prava i borbe protiv korupcije
u EU-u, osobito u pogledu provođenja istraga i kaznenog progona te ustavnih izazova na Malti i u
Slovačkoj, s naglaskom na programe za dodjelu državljanstva i prava boravka ulagačima te sigurnost novinara i neovisnost medija. EP poziva institucije Unije i države članice da se odlučno bore
protiv sustavne korupcije i razviju učinkovite instrumente za sprečavanje, suzbijanje i
sankcioniranje korupcije te za borbu protiv prijevara kao i za redovni nadzor uporabe javnih
sredstava. EP ističe važnost slanja ad hoc izaslanstava EP-a u države članice kao učinkovitog
alata za praćenje povreda demokracije, vladavine prava i temeljnih prava te preporučuje da se
unutar Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) uspostavi stalna
struktura za praćenje takvih povreda u državama članicama. Odnosna Rezolucija na vlastitu
inicijativu zakonski je neobvezujuća.
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Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s potpredsjednicom Komisije/vp Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i
nadležnim povjerenicima raspravljali o stanju u Alžiru te o pet godina nezakonite okupacije
Krima od strane Ruske Federacije, dok su nakon prethodnih rasprava, između ostaloga, donijeli
sljedeće nezakonodavne akte o vanjskopolitičkim temama:

Rezolucija o razdoblju nakon Arapskog proljeća - smjernice za budućnost regije Bliski istok
-Sjeverna Afrika (MENA): EP, između ostaloga, poziva EU da riješi temeljne uzroke
migracija, kao što su sukobi, ekološka pitanja, krajnje siromaštvo i socijalna isključenost, te
da djelovanje u okviru političke suradnje preusmjeri u smjeru postizanja uravnoteženijeg i
ravnopravnijeg partnerstva s regijom MENA, tako da u središtu tog partnerstva budu
politike za mlade i ulaganja u lokalna mala i srednja poduzeća (članak 12.). Također, EP
ukazuje na opasnost da se mjere EU-a za regiju i pristupi koji primjenjuju države članice u
okviru bilateralnih odnosa međusobno podrivaju zbog nekoordiniranih i unilateralnih
pristupa, zbog čega bi EU mogla izgubiti mogućnost ostvarenja političkog utjecaja. U tom
smilsu, EP pozdravlja prijedlog predsjednika Komisije o napuštanju obveze jednoglasnosti
u procesu donošenja odluka u Vijeću u određenim područjima zajedničke vanjske i
sigurnosne politike jer bi se time moglo omogućiti da EU jedinstveno nastupa u svojim
vanjskim odnosima, zastupa jedinstvenu, jasnu strategiju i ima veći utjecaj (članak 21.).
Rezolucija o kriznoj situaciji u Venezueli: EP potvrđuje da priznaje Juana Guaidóa kao
legitimnog privremenog predsjednika Venezuele te ponavlja da u potpunosti podupire Na
cionalnu skupštinu, jedino legitimno demokratsko tijelo Venezuele. EP ponavlja svoj poziv
da se diplomatski predstavnici koje je imenovao Juan Guaidó u potpunosti priznaju kao
veleposlanici pri EU-u i u državama članicama. Budući da se socijalna i gospodarska kriza u
Venezueli i dalje pogoršava, EK je 27. ožujka donijela odluku o mobilizaciji dodatnih 50
milijuna eura za pomoć najpotrebitijim građanima Venezuele.
Proračunski postupak
U skladu s proračunskim postupkom zastupnici su prihvatili projekciju proračuna za financijsku
godinu 2020. izraženu u Rezoluciji o procjeni prihoda i rashoda EP-a za financijsku godinu 2020.
Ukupna razina projekcija za 2020. iznosi 2 050 430 000 eura.
Razrješnica za 2017.
U okviru postupka davanja razrješnice zastupnici su raspravili 53 i odobrili 51 izvješće u formi
odluka EP-a kojima se daje razrješnica za izvršenje općeg proračuna EU-a za financijsku godinu
2017. za devet proračunskih dijelova. Slijedom preporuke nadležnog Odbora za proračunski
nadzor (CONT), devetu godinu za redom, donošenje razrješnice za izvršenje proračuna za dio
II. - EV i Vijeće odgođeno je za listopad o.g. Odgođeno je i davanje razrješnice za financijsku
godinu 2017. Europskom potpornom uredu za azil (EASO).
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Zakonodavni akti koje je EP donio tijekom plenarne sjednice dostupni su ovdje. Tijek zakono
davnog 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 sljedeće akte:

Uredba EP-a i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom
na povlačenje UK iz Unije, COM(2019) 88,




Uredba EP-a i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u
svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013, u
kontekstu povlačenja UK iz Unije, COM(2019) 65,
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Uredba EPa i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za
ribarska plovila Unije u vodama UK i za ribolovne operacije ribarskih plovila UK u vodama Unije, COM (2019) 49,
Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila
koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja UK iz Unije,
COM (2019) 48,
Uredba EPa i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje UK iz
Unije, COM (2018) 568,
Uredba EP-a i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u
cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na povlačenje UK iz Unije, COM (2018) 895,
Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 dodjeljivanjem opće izvozne
dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u UK, COM (2018) 891,
Uredba EP-a i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije
sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja UK iz Unije, COM (2019) 53,
Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 EP-a i Vijeća u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u
kontekstu izbora za EP, COM (2018) 636,
Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje UK iz
Unije, COM (2018) 567,
Uredba EP-a i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna
povezanost s obzirom na povlačenje UK iz Unije, COM (2018) 893,
Uredba EP-a i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na
povlačenje UK iz Unije, COM (2018) 894,
Uredba EP-a i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE
IV (Irska–UK) i UK–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja UK iz
Unije, COM (2018) 892.

Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.
Ostali akti Europskog parlamenta
Nezakonodavne rezolucije koje je nakon prethodnih rasprava EP donio na plenarnoj sjednici
dostupne su ovdje.
Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske
Zastupnici su usvojili Preporuku EP-a Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/vp Unije za
vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između EU-a i
Švicarske u kojoj, između ostaloga, pozivaju „švicarska tijela da razmotre skraćivanje razdoblja
primjene prijelaznih mjera u pogledu radnika iz Hrvatske, uzevši u obzir prednosti slobodnog
kretanja osoba između EU-a i Švicarske“.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnim stranicama
votewatch.eu i mepranking.eu.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata
u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u ožujku na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings):
4. ožujka – interna pitanja
18. ožujka – razmjena mišljenja s Europskom komisijom (EK) na temu prekograničnog pristupa
elektroničkim dokazima i razmjena mišljenja s Europskim revizorskim sudom (ERS) na temu uloge
ERS-a, Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. te suradnje ERS-a s
nacionalnim parlamentima.
Bilješka je dostupna na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u ožujku 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
Na sastanku su sudjelovale članice Odbora za ravnopravnost spolova Ljubica Maksimčuk i
Romana Jerković. Skup je okupio zastupnice i zastupnike iz 16 država članica Europske unije,
Europskog parlamenta i Norveške te predstavnike Europske komisije, akademske zajednice i
civilnog društva radi razmjene mišljenja o položaju i utjecaju žena u političkom i poslovnom
svijetu.
Ključno izlaganje o temi snage žena u politici imala je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda
Grabar-Kitarović. Pozdravne govore održali su predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani
i potpredsjednik Europskog parlamenta zadužen za rodnu ravnopravnost i raznolikost Dimitrios
Papadimoulis, nakon čega su uslijedila izlaganja povjerenice Europske komisije za pravosuđe,
zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vere Jourove i ravnateljice Europskog instituta za rodnu
ravnopravnost Virginije Langbakk koje su govorile o rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji i
sudjelovanju žena u političkom životu.
U nastavku, sudionice i sudionici skupa raspravljali su o ulozi i stvarnoj moći žena u politici te
mogućnostima za daljnje jačanje zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka. Istaknuta je
potreba za postizanjem ravnoteže između muškaraca i žena u političkom i poslovnom svijetu te je
upućen poziv za nastavak aktivnosti s ciljem smanjivanja podzastupljenosti žena i
nadzastupljenosti muškaraca, koji su još uvijek prisutni na svim razinama. Sustav kvota istaknut
je kao učinkovit, ali ne i jedini način za veće uključivanje žena u politički i poslovni život i
ostvarivanje rodne ravnoteže.
Naglasak je stavljen i na obrazovanje, kao važan čimbenik u promicanju jednakosti spolova i
borbi protiv rodnih sterotipa, dok je mreža mentora i mentorica prepoznata kao važan instrument
za uključivanje mladih žena u politiku. Ukazano je i na potrebu za stvaranjem povoljnijih uvjeta
za uključivanje žena u politički život, odnosno pomirenje poslovnoga i privatnoga života.
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7. – 8. ožujka – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i
sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
Na sastanku je sudjelovalo izaslanstvo Hrvatskoga sabora u sastavu: predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Miro Kovač, predsjednik Odbora za obranu Igor Dragovan, potpredsjednik
Odbora za vanjsku politiku Joško Klisović i potpredsjednik Odbora za obranu Anđelko Stričak.
Konferencija je okupila zastupnike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i
Europskog parlamenta, kao i zastupnike parlamenata država kandidatkinja i potencijalnih
kandidatkinja. Posvećena je prioritetima Europske unije na području ZVSP i ZSOP politika,
Istočnom partnerstvu, stanju u crnomorskoj regiji, sigurnosti i obrani u sklopu Stalne strukturirane
suradnje (PESCO), Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane (CARD) i Europskog obrambenog
fonda (EDF), kao i europskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana.
U sklopu konferencije organizirane su radionice vezane uz budućnost ZVSP i ZSOP-a u
okolnostima Brexita, vojnu pokretljivost Europske unije i razvoj sinergije između NATO-a i
Europske unije, Strategiju Unije za dunavsku regiju, kibernetsku sigurnost i hibridno ratovanje. U
kontekstu jačanja europske obrambene sposobnosti Miro Kovač istaknuo je da je za provedbu
uspostavljenih mehanizama ključno postizanje konsenzusa na najvišoj razini među svim
državama članicama Unije.
Međuparlamentarna konferencija uspostavljena je zbog jačanja uloge nacionalnih parlamenata
zemalja članica Europske unije i Europskoga parlamenta na području vanjske, sigurnosne i
obrambene politike Europske unije. Održava se svakih šest mjeseci u državi koja
predsjeda Vijećem Europske unije te raspravlja o aktualnim vanjskopolitičkim i sigurnosnoobrambenim pitanjima.
18. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – studijski posjet službenika Hrvatskoga sabora u
kontekstu priprema za provedbu parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem
EU-a
U okviru priprema za provedbu parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a
organiziran je studijski posjet Europskom parlamentu predstojnice Ureda za međunarodne i europske
poslove Hrvatskoga sabora Andree Halambek i tajnice Odbora za europske poslove Hrvatskoga
sabora Jelene Špiljak. Tijekom studijskog posjeta održani su susreti s ravnateljicom i službenicima
Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima Europskog parlamenta, voditeljicom Tajništva
Konferencije predsjednika Europskog parlamenta, članovima Tajništva COSAC-a, predstavnicima
austrijskog parlamenta u EP-u te službenikom za informiranje IPEX-a.
Posjet je organiziran u sklopu programa potpore Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima
Europskog parlamenta Presidency Support Programme koji je dizajniran s namjerom pobližeg
upoznavanja službenika parlamenta države članice koja prvi put predsjeda Vijećem s ustrojem i
radom EP-a, s naglaskom na međuparlamentarnu suradnju u EU-u, budući da EP i parlament
države članice koja predsjeda Vijećem suorganiziraju nekoliko međuparlamentarnih konferencija
i sastanaka tijekom svakog semestra.
Pripreme za sudjelovanje Hrvatskoga sabora u Presidency Support Programme započele su u
prvoj polovici 2018. Sudjelovanje Sabora u programu potpore EP-a dogovoreno je razmjenom
pisama između tajnika Sabora Davora Orlovića i glavnog tajnika EP-a Kalusa Wellea u prosincu
2018.
U okviru priprema za provedbu parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem,
tijekom 2019. za službenike Sabora planirana su tri tematska studijska posjeta EP-u u okviru
Presidency Support Programme.
Prvi studijski posjet bio je usmjeren na unapređivanje suradnje i jačanje kontakata između službe
EP-a nadležne za odnose s nacionalnim parlamentima i međuparlamentarnu suradnju u EU-u i
predstavnika Stručne službe Sabora nadležnih za europske poslove.
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U posebnom fokusu bila je suradnja u okviru Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
EU-a (COSAC) te mogućnosti korištenja IPEX platforme za potrebe parlamentarne dimenzije
predsjedanja Vijećem. Razmijenjena su iskustva pripreme i provedbe parlamentarne dimenzije s
predstavnicima Parlamenta Austrije pri EU-u.
Drugi posjet bio bi usmjeren na unapređivanje suradnje i jačanje kontakata između službenika EP
-a nadležnih za organizaciju EPT-a, Međuparlamentarne konferencije o ZVSP i ZSOP i sastanka
Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG Europol-a) i službenika HS-a
nadležnih za koordinaciju ovih sastanaka.
Treći studijski posjet bio bi organiziran nakon ljetne stanke 2019. i usmjeren na razmjenu
informacija i iskustava sa službenicima EP-a, ovisno o uočenim potrebama na razini Stručne
službe Sabora.
U drugoj polovici 2019. godine, nakon što budu imenovana predsjedništva odbora EP-a nakon
svibanjskih izbora, otvorena je mogućnost organizacije studijskih posjeta EP-u za zastupnike
Hrvatskoga sabora, u kontekstu priprema za provedbu parlamentarne dimenzije hrvatskog
predsjedanja Vijećem.
18. – 19. ožujka – Budva – XVI. konferencija predsjednika parlamenata država sudionica
Jadransko-jonske inicijative
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sudjelovao je na XVI. konferenciji
predsjednika parlamenata država sudionica Jadransko-jonske inicijative u okviru predsjedanja
Crne Gore ovom Inicijativom te supredsjedanja Upravljačkim odborom Strategije Europske unije
za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).
Na konferenciji, na kojoj je glavna tema bila „Turizam i kultura kao zajednička odrednica,
prednost i strateško opredjeljenje“, sudjelovali su također predsjednici parlamenta Albanije, Crne
Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije, potpredsjednici parlamenata BiH, Grčke i Italije te glavni
tajnik Jadransko-jonske inicijative.
Predsjednik Sabora Jandroković u svojem je obraćanju izrazio zadovoljstvo kontinuiranom
parlamentarnom suradnjom u okviru ove Inicijative već 18 godina, od prvog sastanka održanog u
Zadru 2001. godine te činjenicom da je Inicijativa prepoznata u EU-u i institucionalizirana u
okviru Strategije za jadransku i jonsku regiju. Time je svim kandidatkinjama i potencijalnim
kandidatkinjama pružena dodatna integracijska potpora. Istaknuo je da je Hrvatska, od samog
početka uspostave jadransko-jonske suradnje, prepoznala mogućnosti koje ona nudi na ovom
prostoru – ne samo kao foruma za politički dijalog već kao i okvira multilateralne suradnje koji
može afirmirati njezinu jadransku dimenziju. Zbog raznovrsnosti svog jadranskog područja i
velikog bogatstva budućnost Jadrana za Hrvatsku je jedno od pitanja prioritetnog nacionalnog
interesa.
Referirajući se na glavnu temu konferencije o održivom turizmu, predsjednik Sabora Jandroković
istaknuo je da dva potencijala koja ova makroregija ima – bogata prirodna i povijesno-kulturna
baština – daju brojne prednosti za razvoj turizma. Međutim, ono što svim zemljama treba biti
zajedničko, imajući prije svega na umu zatvorenost jadransko-jonskog područja i turizma kao
brzorastuće industrijske grane, a to je da zemlje moraju osigurati njegov održiv, odgovoran i
uravnotežen razvoj.
Zaključno, predsjednik Sabora Jandroković istaknuo je da u aktualnim okolnostima kada europski
projekt gubi svoju privlačnost i kada se u Europskoj uniji događaju brojne promjene, Hrvatska
nastavlja čvrsto podupirati i promicati politiku proširenja, kao jednu od najuspješnijih politika
Europske unije, a posebno će to činiti tijekom svog prvog predsjedanja Vijećem Europske unije.
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19. – 20. ožujka – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o kohezijskoj i
poljoprivrednoj politici
Predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić sudjelovao je u radu konferencije o
Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) i Kohezijskoj politici koja se održala u okviru
parlamentarne dimenzije predsjedanja Rumunjske Vijećem EU-a.
Glavne teme konferencije vezane su uz donošenje novoga zakonodavnog okvira Zajedničke
poljoprivredne politike, prijedlog smanjenja proračuna ZPP-a te aktualnih utjecaja tržišnih
nestabilnosti na položaj europskih poljoprivrednika.
Govoreći o potrebi kreiranja učinkovitijih politika za male poljoprivredne proizvođače, Panenić je
upozorio na problem mlađih država članica Unije koje postaju sirovinske baze uz istovremeno
jačanje trendova razvoja preradbenih kapaciteta u snažnije razvijenim ekonomijama. Isto se
negativno odražava na konkurentnost malih poljoprivrednih proizvođača u novim državama
članicama Unije i migraciju radne snage prema starijim državama članicama. Upozorio je i na
probleme s kojima se susreću poljoprivrednici i stanovnici područja uz vanjske granice EU-a koji
ne uživaju prednosti članstva njihovih država u EU, te se suočavaju sa sve striktnijim režimom
prelaska granice i dodatnim uvjetovanostima njihovoga dnevnog života i obavljanja poslovnih
aktivnosti.
U raspravi je većina sudionika izrazila zabrinutost zbog najavljenog smanjenja proračuna
Zajedničke poljoprivredne politike i Kohezijske politike za sljedeće programsko razdoblje i
istaknula kako će povećane uvjetovanosti podići troškove proizvodnje, te je kod donošenje
konačne odluke o izgledu ZPP-a u obzir potrebno uzeti specifične položaje i uvjete proizvodnje u
kojima se države članice nalaze, a odluku o provođenju umanjenja izravnih plaćanja i Eko sheme
prepustiti državama članicama. Istaknuto je da mjere i aktivnosti ZPP-a treba jasnije definirati, a
osobito u pogledu izrade i prihvaćanja nacionalnih strateških planova.
U raspravi je također iznesen stav da bi usvajanje zakonodavnog okvira novoga ZPP-a trebalo
uslijediti tek nakon usvajanja Višegodišnjeg financijskog okvira, a u međuvremenu, zbog
učinkovitosti ZPP-a treba razmotriti stavke proračuna ZPP-a.
21. ožujka – Bukurešt – 6. Dunavska parlamentarna konferencija
Predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković sudjelovala je u četvrtak
na Šestoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji s predstavnicima 14 parlamenata država
obuhvaćenih Strategijom Europske unije za dunavsku regiju. U okviru radnih panela raspravljalo
se o važnosti promicanja kulture, turizma, međuljudskih kontakata i razvijanja društva znanja
putem istraživanja, obrazovanja te informacijske i komunikacijske tehnologije.
Predsjednica Odbora Bedeković u svom je obraćanju, posvećenom akademskom obrazovanju,
istaknula kako u cilju povećanja pristupa i završetka visokog obrazovanja u Hrvatskoj,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima nižeg
socio-ekonomskog statusa i studentima u STEM područjima. Preduvjet za punu socijalnu
uključenost u visoko obrazovanje prvenstveno podrazumijeva osiguravanje adekvatnih
materijalnih uvjeta tijekom studija, što se može postići dodjelom izravne financijske potpore u
vidu stipendija studentima koji inače ne bi imali priliku studirati. Naglasila je kako Hrvatska
podupire stvaranje Europskog obrazovnog prostora i postizanje cilja od dvadeset posto
akademske mobilnosti, za što je ključno poboljšati razumijevanje nacionalnih kvalifikacijskih
okvira i izgraditi povjerenje u nacionalne sustave osiguranja kvalitete.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za travanj 2019.
1. – 2. travnja – Bukurešt – Međuparlamentarna konferencija o budućnosti EU-a
2. travnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora „Vanjska
politika i sigurnost EU-a“, u organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) EP-a
8. – 9. travnja – Beč – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
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