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

Stalna strukturirana suradnja na području sigurnosne i obrambene politike
(Permanent Stuctured Cooperation – PESCO)
Ugovor o Europskoj uniji predviđa mogućnost osnivanja stalne strukturirane suradnje na
području sigurnosne i obrambene politike, koja zainteresiranim državama članicama Europske
unije omogućuje jačanje obrambene suradnje i obavljanje najzahtjevnijih misija, od sprečavanja
sukoba do zadaća borbenih snaga. Europsko vijeće je u lipnju 2017. postiglo dogovor o potrebi
za pokretanjem uključive i ambiciozne stalne strukturirane suradnje radi jačanja sigurnosti i
obrane Europe, kako bi se doprinijelo ostvarenju razine ambicije Unije koja proizlazi iz
Globalne strategije EU-a.
Odluku o uspostavi stalne strukturirane suradnje (PESCO) donijelo je Vijeće za vanjske poslove
11. prosinca 2017. Odluci Vijeća prethodila je zajednička obavijest 23 države članice od 13.
studenoga 2017. o namjeri da sudjeluju u PESCO-u. Irska i Portugal 7. prosinca 2017. također
su obavijestili Vijeće i Visoku predstavnicu o svojoj namjeri da se pridruže PESCO-u. Odluka o
sudjelovanju u PESCO-u je dobrovoljna te ne utječe na nacionalni suverenitet ni na poseban
karakter sigurnosne i obrambene politike države članice.
U PESCO-u sudjeluje sljedećih 25 država članica: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka,
Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg,
Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija,
Španjolska i Švedska. PESCO-u nisu pristupile Malta, Danska i Ujedinjena Kraljevina.
Cilj PESCO-a je uža suradnja država članica na području sigurnosti i obrane kroz zajedničko
razvijanje obrambenih sposobnosti, ulaganje u zajedničke projekte i jačanje operativne
spremnosti i doprinosa vlastitih oružanih snaga. PESCO je ključan korak prema zajedničkoj
obrambenoj politici odnosno jačanju industrijske dimenzije obrane, a komplementaran je s
NATO-om.
Obveze država članica koje proizlaze iz PESCO-a uključuju niz mjera i aktivnosti usmjerenih
na jačanje obrambene suradnje u cilju veće strateške autonomije EU-a na području sigurnosti i
obrane. Obveze između ostalog uključuju:

redovito povećanje proračuna za obranu;

povećanje izdvajanja za modernizaciju i opremu;








povećanje izdvajanja za istraživanje i tehnologije;
povećanje angažmana u operacijama i misijama EU-a;
sudjelovanje u najmanje jednom PESCO projektu;
korištenje Europskog obrambenog fonda;
spremnost na veća izdvajanja za zajedničke troškove operacija;
redovito sudjelovanje u Borbenim skupinama EU-a;
aktivno sudjelovanje u procesima usklađivanja obrambenog planiranja (Koordinirani godišnji pregled obrane – CARD);
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doprinos naporima usmjerenim na kibernetičku sigurnost;

aktivno sudjelovanje u aktivnostima prekograničnog vojnog transporta i drugo.
Nacionalni provedbeni plan moraju izraditi sve države koje sudjeluju u PESCO-u, a koji treba
sadržavati prikaz načina ispunjavanja preuzetih obaveza, uključujući redovno povećanje
izdvajanja za proračun.


Projekti
Vijeće je 6. ožujka 2018. donijelo odluku o pokretanju 17 suradničkih projekata. Projektima su
obuhvaćena područja kao što su osposobljavanje, razvoj sposobnosti i operativna spremnost na
području obrane. Države sudionice naknadno trebaju odrediti ciljeve i vremenske rasporede za
svaki pojedini projekt. Novi, ažurirani popis projekata Vijeće će izraditi do 28. studenoga 2018.
Hrvatska sudjeluje u sljedećih 5 projekata:
Projekt br. 3.
Mreža logističkih čvorišta u Europi i potpora operacijama
Projekt br. 4.
Vojna mobilnost
Projekt br. 8.
Raspoloživi vojni kapaciteti za pomoć u slučaju katastrofa
Projekt br. 11. Poboljšanje pomorskog nadzora
Projekt br. 13.

Timovi za brz odgovor na kiberincidente i uzajamna pomoć na području
Kibersigurnosti

Upravljanje PESCO-om organizira se na razini Vijeća i u okviru projekata koje provode skupine
država članica koje su se dogovorile da će provesti takve projekte.
Plan provedbe PESCO-a
Vijeće je 6. ožujka 2018. donijelo plan za provedbu stalne strukturirane suradnje (PESCO). Plan
predstavlja strateško usmjeravanje i smjernice za provedbu kako bi se strukturirao daljnji rad na
postupcima i upravljanju projektima te kako bi države članice sudionice ispunile snažnije preuzete
obaveze.
U tom pogledu utvrđuje se raspored postupka preispitivanja i ocjene nacionalnih provedbenih
planova u kojima se podrobno iznose načini na koje države članice planiraju ispuniti snažnije
obveze koje su uzajamno preuzele.
U dokumentu se pruža i kronologija za dogovor o mogućim budućim projektima, kao i temeljna
načela zajedničkog skupa pravila upravljanja za projekte koji Vijeće treba donijeti do kraja
lipnja 2018.
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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 četiri sjednice:
28. sjednicu, održanu 2. ožujka, na kojoj je Odbor nakon provedene rasprave donio zaključke o
sljedećim stajalištima Republike Hrvatske:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu COM (2016) 593 – D.E.U. br.
17/021;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na
određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i
radijskih programa COM (2016) 594 – D.E.U. br. 17/022;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se
stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom)
br. 1287/2003 COM (2017) 329 – D.E.U. br. 17/032;








Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja,
zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se
poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora
trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije COM (2017) 208 – D.E.U. br.
17/035;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog
tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu
postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim
stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja COM
(2017) 331 – D.E.U. br. 17/036;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) COM (2017) 343 – D.E.U. br.
17/037;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva
parametra COM (2017) 279 – D.E.U. br. 17/038.

Raspravom o navedenim stajalištima Odbor je zaključio provedbu Radnog programa za
razmatranje stajališta za 2017. godinu.
29. sjednicu, održanu 14. ožujka 2018., na kojoj je Odbor raspravljao o sljedećim točkama
dnevnog reda:
1.
Donošenje Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2018. godinu
čime je Odbor utvrdio prioritete djelovanja Sabora u europskim poslovima;
2.
Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom
bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije.
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30. sjednicu, održanu 15. ožujka 2018., zajedničku s Odborom za financije i državni proračun, o
Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na kojoj su Hrvatska
narodna banka i Vlada Republike Hrvatske predstavile Prijedlog strategije za uvođenje eura kao
službene valute u Republici Hrvatskoj, čime je ulazak u europodručje potvrđen kao hrvatski
strateški cilj.
31. sjednicu, održanu 22. ožujka 2018., zajedničku s Odborom za vanjsku politiku, o strategiji
proširenja Europske unije u svjetlu hrvatske vanjske politike.
Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s donesenim Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2018.
godinu, Odbor za europske poslove je u ožujku proslijedio 15 stajališta Republike Hrvatske o
dokumentima EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji COM(2017) 487 –
D.E.U. br. 18/001;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
ENISA-i (Agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013
te o Kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije
(„Akt o kibersigurnosti”) COM(2017) 477 – D.E.U. br. 18/002;















Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru
za slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji COM(2017) 495 – D.E.U.
br. 18/003;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina
COM(2017) 660 – D.E.U. br. 18/004;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste
kombiniranog prijevoza robe između država članica COM(2017) 648 – D.E.U. br. 18/005;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu COM(2017) 772 – D.E.U.
br. 18/006;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji COM(2017) 797 – D.E.U.
br. 18/007;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu preporuke Vijeća o Europskom okviru za
kvalitetna i učinkovita naukovanja COM(2017) 563 – D.E.U. br. 18/008;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o
izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/
PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226 COM (2017) 793 i Prijedlogu
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) COM(2017) 794 –
D.E.U. br. 18/009;
Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe
Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području
poreza na dodanu vrijednost COM(2017) 706 – D.E.U. br. 18/010;
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive
2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU COM(2018) 33 –
D.E.U. br. 18/011;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka
gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz
lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) COM(2017) 676 – D.E.U.
br. 18/012;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) COM(2017) 753 – D.E.U.
br.18/013;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici COM
(2017) 796 – D.E.U. br. 18/014;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog
zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi COM (2018) 8 – D.E.U. br. 18/015.
Aktivnosti radnih tijela

Odbor za vanjsku politiku i Odbor za obranu održali su 14. ožujka 2018. zajedničku tematsku
sjednicu s temom: "Predstavljanje Stalne strukturirane suradnje u području Zajedničke sigurnosne
i obrambene politike Europske unije (PESCO)".
Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za
regionalni razvoj i fondove Europske unije održali su 22. ožujka 2018. zajedničku tematsku
sjednicu na kojoj je predstavljen dokument Objedinjeno izvješće o koordiniranoj reviziji
Zajedničke pomoći za potporu projektima europskih regija (JASPERS) kojeg su zajednički
izradili Europski revizijski sud, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Vrhovni ured za
reviziju Republike Poljske.
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 koji se održao 22. i 23. ožujka 2018.
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 10 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:
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Stajalište Republike Hrvatske za 3601. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI)
dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode;
Stajalište Republike Hrvatske za 3602. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
obrana – FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za obranu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3603. 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 3604. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
COMPET) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3605. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;
Stajalište Republike Hrvatske za 3606. 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;
Stajalište Republike Hrvatske za 3607. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;



Stajalište Republike Hrvatske za 3608. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;



Stajalište Republike Hrvatske za 3609. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3610. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50.) dostavljeno je Odboru za europske poslove;



Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u ožujku donio šest zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

9

7

donesen

2.

postupka
redovni

PZE 169

Konačni prijedlog zakona o
obavljanju geodetske
djelatnosti

9

7

donesen

2.

redovni

PZE 239

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbi Europske
unije o prometu drva i
proizvoda od drva

9

7

donesen

2.

redovni

PZE 223

Konačni prijedlog zakona o
strateškim investicijskim
projektima
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PZE Br.
prijedloga
PZE 306

PZE 307

PZE 225

Naziv akta

Saziv

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
dobrovoljnim mirovinskim
fondovima, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
mirovinskim osiguravajućim
društvima, s Konačnim
prijedlogom zakona
Konačni prijedlog zakona o
zaštiti neobjavljenih
informacija s tržišnom
vrijednosti

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

7

donesen

1 i 2.

Vrsta
postupka
hitni

9

7

donesen

1 i 2.

hitni

9

7

donesen

2.

redovni

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. ožujka 2018. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 58 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 27 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 31 neobvezujući pravni akat.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
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Oznaka akta

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2018)
85

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne
uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade
podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

COM (2018)
134

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića
gubitka za neprihodujuće izloženosti PREK 2018. Prioritet
5. Bolje povezana i pravednija ekonomska i monetarna
unija; Inicijativa 13. Dovršetak bankarske unije

Oznaka akta

RIBARSTVO
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2. 3. 2018.
...

28. 3. 2018.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
8. 3. 2018.

COM (2018)
115

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene
stokove u zapadnom Sredozemnome moru

COM (2018)
143

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za
ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za
ribarstvo Sredozemlja)

23. 3. 2018.

COM (2018)
149

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u
zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo
koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more 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

23. 3. 2018.

Oznaka akta

PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2018)
139

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu
trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku
vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog
zahtjeva (kodificirani tekst) PREK 2018. Prioritet 8. Put
prema novoj migracijskoj politici; Inicijativa provedba
europskog migracijskog programa; Kodifikacija uredbe
539/2001 sl l 81 od 21.3.2001.

COM (2018)
96

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće
osobe PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 10. Dovršetak
unije tržišta kapitala

...

...

...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
14. 3. 2018.
...

27. 3. 2018.
...
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Oznaka akta
COM (2018)
127

Oznaka akta
COM (2018)
131

Oznaka akta
COM (2018)
137

COM (2018)
144

Oznaka akta

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju
dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini

ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju
Europskog nadzornog tijela za rad PREK 2018. Prioritet 4.
Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište; Inicijativa
8. Paket mjera za socijalnu pravednost

7. 5. 2018.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
26. 3. 2018.
21. 5. 2018.

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
19. 3. 2018.
Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5
15. 5. 2018.
za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
PREK 2018. Prioritet 3. Čvrsta energetska s naprednom
klimatskom; Paket mjera za sigurnost, kontrolu emisija i
stavljanje na tržište vozila
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) PREK
2018. Prioritet 1. Novi poticaj za zapošljavanje, rast i
ulaganja; Inicijativa 1. Provedba Akcijskog plana za
kružno gospodarstvo
EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2018)
99

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata
PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i pravednije
unutarnje tržište; Inicijativa 10. Dovršetak unije tržišta
kapitala

COM (2018)
110

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
olakšavanju prekogranične distribucije fondova za
zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i
(EU) br. 346/2013 PREK 2018. Prioritet 4. Bolje
povezano i pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 10
Dovršetak unije tržišta kapitala
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i
Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u
pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička
ulaganja PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 10. Dovršetak
unije tržišta kapitala

COM (2018)
92

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
12. 3. 2018.

22. 3. 2018.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
15. 3. 2018.
11. 5. 2018.

15. 3. 2018.
11. 5. 2018.

16. 3. 2018.
11. 5. 2018.
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Oznaka akta

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
19. 3. 2018.

COM (2018)
113

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za
poduzeća PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 10. Dovršetak
unije tržišta kapitala

COM (2018)
93

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku
pokrivenih obveznica PREK 2018. Prioritet 4. Bolje
povezano i pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 10.
Dovršetak unije tržišta kapitala

20. 3. 2018.

COM (2018)
147

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o
oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne
prisutnosti PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 7. Pravedno
oporezivanje u digitalnom gospodarstvu

21. 3. 2018.

COM (2018)
148

Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na
digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja
određenih digitalnih usluga PREK 2018. Prioritet 4. Bolje
povezano i pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 7.
Pravedno oporezivanje u digitalnom gospodarstvu

23. 3. 2018.

COM (2018)
94

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru
pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i
Direktive 2014/59/EU PREK 2018. Prioritet 4. Bolje
povezano i pravednije unutarnje tržište; Inicijativa 10.
Dovršetak unije tržišta kapitala

23. 3. 2018.

14. 5. 2018.

...

17. 5. 2018.

17. 5. 2018.

17. 5. 2018.

Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije
Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,
komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju
provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću
pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.
Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom
i socijalnom odboru – Praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava, COM(2018) 130
Komisija je 13. ožujka 2018. objavila nove inicijative za ostvarenje Europskog stupa socijalnih
prava. 8. ožujka 2016. predstavljen je prvi nacrt europskog stupa socijalnih prava o kojem je
pokrenuto javno savjetovanje. Komisija je primila više od 16 500 odgovora u elektroničkom
obliku i gotovo 200 dokumenata o stajalištu, nakon čega su Europski parlament, Vijeće i
Komisija zajednički proglasili europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu za pravedno
zapošljavanje i rast u Göteborgu 17. studenoga 2017.
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Europski stup socijalnih prava osmišljen je za pružanje smjernica pri ponovnoj uspostavi
uzlazne konvergencije radi stvaranja boljih radnih i životnih uvjeta u Europskoj uniji.
Njime se utvrđuje 20 ključnih načela i prava u području jednakih mogućnosti i pristupa tržištu
rada, pravednih uvjeta rada te socijalne zaštite i uključenosti.
Europsko vijeće 14. prosinca 2017. podržalo je zaključke sa sastanka na vrhu i naglasilo da se
europski stup socijalnih prava treba provesti na razini Unije i na razini država članica,
uzimajući u obzir njihove nadležnosti.
Prijedlog za osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad
(European Labour Authority)
U posljednjem je desetljeću udvostručen broj mobilnih građana, osoba koje žive i/ili rade u
drugoj državi članici, pa je 2017. takvih osoba bilo čak 17 milijuna. Europsko nadzorno tijelo
za rad pomoći će građanima, poduzećima i nacionalnim upravama da na najbolji način
iskoriste prilike koje omogućuje slobodno kretanje te da se osigura pravedna mobilnost radne
snage. Europsko nadzorno tijelo za rad ima tri cilja:

građane i poduzeća će informirati o radnim mjestima, mogućnostima zapošljavanja,
naukovanja i izobrazbe te programima mobilnosti, kao i davati smjernice o pravima i
obvezama koji se odnose na život, rad i/ili poslovanje u drugoj državi članici EU-a;

poduprijet će suradnju nacionalnih tijela u prekograničnim situacijama tako što će im
pomoći u osiguravanju lake i uspješne provedbe propisa EU-a kojima se štiti i regulira
mobilnost,

posredovat će u prekograničnim sporovima i olakšati njihovo rješavanje, npr. u
slučajevima kad je u restrukturiranje trgovačkog društva uključeno nekoliko država
članica.
Nadzorno tijelo osnovat će se kao nova decentralizirana agencija EU-a, koja će započeti s
radom 2019., nakon dovršetka zakonodavnog postupka EU-a. Kako bi olakšala njegovo
osnivanje i zajamčila brz početak rada, Komisija osniva i savjetodavnu skupinu sastavljenu od
ključnih dionika koja će razmotriti praktične aspekte budućeg rada Nadzornog tijela.
Prijedlog za poboljšanje pristupa socijalnoj zaštiti za sve radnike
i samozaposlene osobe
Prijedlog se odnosi na načelo 12. Socijalna zaštita europskog stupa socijalnih prava u kojem se
navodi da „bez obzira na vrstu i trajanje radnog odnosa radnici, a u usporedivim uvjetima i
samozaposlene osobe, imaju pravo na primjerenu socijalnu zaštitu”.
Preporukom će se podržati države članice u prilagodbi sustava socijalne sigurnosti na
promjene u svijetu rada. Svi zaposleni bit će zaštićeni i ljudi će lakše promijeniti radno mjesto,
sektor, pa čak i svoj radni status jer će njihova prava biti očuvana i prenesena. Očuvat će se
financijska održivost sustava socijalne zaštite.
Privremeni ili kratkoročni ugovori, ugovori sa skraćenim radnim vremenom i radom na
zahtjev, kao i radni odnosi između više od dviju strana obično se smatraju nestandardnim
oblicima zapošljavanja – za razliku od standardnog radnog odnosa koji se obično odnosi na rad
u punom radnom vremenu na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Cilj je Preporuke pružiti potporu ljudima u nestandardnim oblicima zapošljavanja i
samozapošljavanja koji su zbog svojeg radnog statusa nedovoljno obuhvaćeni programima
socijalne sigurnosti te su stoga izloženi većoj gospodarskoj nesigurnosti.
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Očekuje se pozitivan socijalni učinak na radnike i njihove obitelji koji će dovesti do smanjenja
individualiziranog rizika, nesigurnosti u pogledu prihoda, opće nesigurnosti i osobito
siromaštva.
Primjerenom socijalnom zaštitom radnicima se pružaju mogućnosti i poticaji da sudjeluju u
obrazovanju i osposobljavanju te da posvećuju vrijeme traženju posla koji odgovara njihovim
vještinama. Njome se pomaže osobama da se osjećaju sigurno kako bi u potpunosti iskoristile
prilike koje će stvoriti novi oblici i načini rada, novi radni odnosi s poslodavcima, sve veće
promjene radnog mjesta kao i samozapošljavanje. Sustavi socijalne sigurnosti stoga
ispunjavaju važne funkcije za pojedince i tržišta rada.
Žene bi posebno imale koristi od proširenog obuhvata socijalne zaštite jer su trenutačno
posebno izložene nestandardnim oblicima zapošljavanja. Češće od muškaraca rade na nepuno
radno vrijeme i uzimaju dopuste povezane sa skrbi za djecu ili uzdržavane srodnike.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 12. – 15. ožujka 2018.
Ključne rasprave plenarne sjednice bile su posvećene stajalištu EP-a o mogućem okviru budućih
odnosa između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine nakon povlačenja UK iz EU-a (Brexit) te
pripremama za sastanak Europskog vijeća 22. i 23. ožujka 2018. koji će tradicionalno biti posvećen
gospodarskim i socijalnim temama. Dnevni red sjednice dostupan je ovdje.
Brexit
U usvojenoj nezakonodavnoj rezoluciji koja se nadovezuje na prethodna stajališta EP-a o Brexitu, EP
iznosi konkretne prijedloge i smjernice za buduće odnose EU-a i UK. EP je mišljenja da bi sporazum
o pridruživanju, sklopljen na temelju čl. 8. Ugovora o EU-u (UEU) i čl. 217. Ugovora o
funkcioniranju EU-a (UFEU), mogao biti primjeren okvir za budući odnos i pružiti trajan okvir za
upravljanje koji bi trebao uključivati i snažan mehanizam rješavanja sporova. Predloženo je da se
budući odnos temelji na četiri stupa: (i) trgovinski i gospodarski odnosi, (ii) vanjska politika,
sigurnosna i razvojna suradnja, (iii) unutarnja sigurnost i (iv) tematska suradnja (ribarstvo,
zrakoplovstvo, istraživanje, inovacije, kultura, obrazovanje itd.). EP pozdravlja Nacrt sporazuma o
povlačenju između EU-a i UK koji je Europska komisija (EK) objavila 28. veljače 2018., a koji u
velikoj mjeri odražava stajališta EP-a.
Rasprava o budućnosti Europe
Održana je treća u nizu rasprava o budućnosti Europe s portugalskim premijerom Antónijem Costom.
Costa se založio za jedinstvenu EU koja „poštuje dana obećanja“ i uspješno se nosi s izazovima s
kojima je suočena i sa zabrinutostima svojih građana. Kako bi uspješno obavljala svoje zadaće Unija
treba odgovarajuća sredstava i mehanizme te je, stoga, pozvao na ulaganje napora u postizanje
dogovora o dovršetku Ekonomske i monetarne unije (EMU) i o sljedećem VFO-u tijekom mandata
tekućeg sastava EP-a. Istaknuo je spremnost Portugala da poveća svoj doprinos proračunu EU-a i dao
potporu stvaranju novih vlastitih sredstava Unije, na tragu prijedloga koji je podnijela Skupina na
visokoj razini za vlastita sredstva. Sljedeća rasprava o budućnosti Europe s francuskim predsjednikom
Emmanuelom Macronom održat će se na plenarnoj sjednici u travnju 2018.
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Imenovanje predstojnika Ureda predsjednika EK
Raspravljajući o politici integriteta EK s naglaskom na imenovanje predstojnika Ureda predsjednika
EK Martina Selmayra glavnim tajnikom EK s učinkom 1. ožujka 2018. EP je izrazio kritiku zbog
„nedovoljne transparentnosti“ postupka imenovanja, dok su pojedini zastupnici bili mišljenja da se
potonjim „uništava kredibilitet EU-a“
Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama
Većina zastupnika koji su se javili za riječ pozvali su preostalih 11 država članica EU-a da što prije
ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Naglašeno je da se u pojedinim državama članicama javilo
opiranje ratifikaciji zbog pogrešnog korištenja i prevođenja riječi „rod“ u Konvenciji. Zastupnici su
pozvali EK i Vijeće da poduzmu konkretne mjere kako bi pomogle svim državama članicama da
ratificiraju Konvenciju što je prije moguće. Detaljnije informacije o stajalištu EP-a o Istanbulskoj
konvenciji dostupne su ovdje.
Najava uvođenja trgovinskog ograničenja u SAD-u na uvoz čelika i aluminija iz EU-a
Svi klubovi zastupnika u EP-u osudili su najavu predsjednika SAD-a o uvođenju dodatnih uvoznih
carina na izvoz čelika i aluminija iz EU-a u SAD zbog ugroze nacionalne sigurnosti SAD-a kao
neutemeljenu. Uključene strane pozvali su da se suzdrže od „trgovinskih ratova“ i usredotoče na
pronalazak mirnog rješenja ovog pitanja koje je uzrokovano globalnim viškom kapaciteta u sektoru
čelika i nepoštenom trgovinskom praksom pojedinim državama. U slučaju da se najavljene mjere
SAD-a formaliziraju, zastupnici su izrazili potporu mogućim protumjerama koje je EK iznijela 7.
ožujka 2018.
Sloboda medija i zaštita istraživačkih novinara u EU-u (donošenje predmetne rezolucije planirano je
za plenarnu sjednicu u travnju 2018.)
Rasprava o slobodi medija i zaštiti istraživačkih novinara u EU-u bila je potaknuta nedavnim
ubojstvom slovačkog novinara Jana Kuciaka i njegove zaručnice Martine Kušnirove. Kuciak je u
svom posljednjem članku objavljenom posthumno pisao o navodnoj zlouporabi sredstava EU-a u
Slovačkoj i potencijalnim vezama između organiziranog kriminala i slovačkih političara. Zastupnici
su zatražili provođenje neovisne i temeljite istrage o ovom slučaju, uz punu uključenost Europola, te
donošenje strožih mjera, na nacionalnoj i EU razini, za zaštitu novinara, blogera i zvizdača. Založili su
se za provođenje temeljite istrage u vezi optužbi koje je Kucirak iznio, u koju bi bio uključen i
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), a Komisiju su pozvali da ponovno započne
objavljivati godišnja izvješća o borbi protiv korupcije u EU-u.
Vanjskopolitičke teme
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su razmijenili mišljenja s potpredsjednicom EK/Visokom
predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini o:

napretku u pregovorima o globalnim sporazumima o izbjeglicama i o sigurnim, urednim i
zakonitim migracijama;

situaciji na Korejskom poluotoku;

perspektivama EU-a u vezi s prvim sastankom Zajedničkog vijeća EU-a i Kube,

novom programu za odnose EU-a i srednje Azije u okviru 13. godišnjeg ministarskog sastanka.
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Nakon rasprave, zastupnici su donijeli nezakonodavnu rezoluciju o situaciji u Siriji u kojoj, između
ostaloga, izražavaju žaljenje zbog neuspjeha ponovljenih regionalnih i međunarodnih pokušaja da se
rat okonča te snažno potiču na obnovljenu i intenzivnu suradnju na svjetskoj razini radi postizanja
mirnog i održivog rješenja sukoba u Siriji. EP ponovno potvrđuje prvenstvo ženevskog procesa pod
vodstvom UN-a te podupire napore posebnog izaslanika UN-a za Siriju Staffana de Misture u cilju
ostvarivanja stvarne i uključive političke tranzicije u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br.
2254, koju su dogovorile sve strane u Siriji uz potporu ključnih međunarodnih i regionalnih aktera.
Raspravljalo se i o međunarodnoj suradnji u borbi protiv kiberkriminaliteta i prijetnji javnim službama
te provedbi Uredbe o mineralima iz područja zahvaćenim sukobima (Uredba (EU) 2017/821), a
usvojene su i rezolucije o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava
na Maldivima, u Sudanu i u Ugandi.
Proračunski postupak
U okviru proračunskog postupka usvojena je rezolucija o općim smjernicama za pripremu proračuna
za 2019., dio III. - Komisija. EP smatra da prioriteti proračuna EU-a za 2019. trebaju biti rast,
inovacije, konkurentnost, borba protiv klimatskih promjena, prelazak na obnovljive izvore energije,
migracije i sigurnost.
Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o sljedećim temama:
Europski semestar 2018.
U rezoluciji o Godišnjem pregledu rasta za 2018. EP pozdravlja predloženu kombinaciju politika u
pogledu ulaganja, ambicioznih i socijalno uravnoteženih strukturnih reformi i odgovornih javnih
financija, s ciljem daljnjeg promicanja viših stopa rasta i jačanja europskog oporavka, uzlazne
konvergencije i konkurentnosti, i ističe potrebu za daljnjim napretkom u pogledu provedbe strukturnih
reformi kako bi se postigli željeni rezultati u području rasta i zapošljavanja i kako bi se nastavila borba
protiv nejednakosti koje koče gospodarski rast. U rezoluciji o aspektima zapošljavanja i socijalne
politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018., EP ističe da bi EK, u okviru Europskog semestra,
trebala poboljšati proces usklađivanja politika kako bi poboljšala praćenje, sprečavanje i ispravljanje
negativnih trendova koji bi mogli povećati nejednakosti i oslabiti socijalni napredak, te na taj način
povezati usklađivanje ekonomske politike sa zapošljavanjem i socijalnom učinkovitosti. Države
članice poziva se da slijede prioritete utvrđene u Godišnjem pregledu rasta te u priloženom
Zajedničkom izvješću o zapošljavanju i naglašava važnost zaštite prava radnika i jačanje
pregovaračke moći radnika.
Višegodišnji financijski okvir (VFO) nakon 2020. i reforma sustava vlastitih sredstava EU-a
U rezoluciji o stajalištu EP-a o VFO-u za razdoblje nakon 2020. ističe se da bi se sljedeći VFO trebao
temeljiti na ustaljenim politikama i prioritetima Unije i omogućiti adekvatne odgovore na izazove s
kojima se suočavaju države članice. Poziva se na stalnu potporu postojećim politikama, posebno
dugotrajnim politikama EU-a utvrđenima u Ugovorima, odnosno ZPP-u i Kohezijskoj politici i
odbacuju svi pokušaji ponovne nacionalizacije tih politika. Imajući u vidu izazove i prioritete Unije i
uzimajući u obzir Brexit, EP poziva na povećanje proračuna Unije i procjenjuje da bi potrebne gornje
granice rashoda VFO-a trebale iznositi 1,3 % BND-a za EU-27 (umjesto sadašnjih 1%). Kao skup
mogućih novih vlastitih sredstava predlaže se: porez na dodanu vrijednost, porez na dobit, porez na
financijske transakcije na europskoj razini, oporezivanje poduzeća u digitalnom sektoru te porez i
pristojbe za zaštitu okoliša.
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Zahtjevi za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji
Odobreni su zahtjev za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 2 165
231 eura za zbrinjavanje radnika koji su postali tehnološki višak u ekonomskom sektoru „proizvodnja
proizvoda od gume i plastike“ u Njemačkoj kao i imenovanje Luisa de Guindosa potpredsjednikom
Europske središnje banke (ESB).
I. Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
1. Redovni zakonodavni postupak
Prvo čitanje. Nakon prethodne rasprave EP je usvojio stajališta u prvom čitanju (u formi zakonodavnih rezolucija) radi donošenja:

Uredbe EP-a i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa, COM(2016) 285. Prijedlog
zakonodavnog akta nalazi se u Radnom programu Hrvatskoga sabora za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske za 2017. godinu. Kako bi se poboljšao prijedlog Komisije i omogućio
pravedan i uravnotežen pristup svim operaterima u sektoru koji je u potpunosti u skladu s
odredbama Direktive 97/67/EZ o poštanskim uslugama, EP predlaže da se opseg ključnih
odredaba Uredbe proširi na sve pružatelje usluga prekogranične dostave paketa. Time bi se
trebala povećati transparentnost prekograničnih cijena i potaknuti smanjenje neopravdanih
razlika u tarifama, uključujući, prema potrebi, neopravdanih razlika između domaćih i
prekograničnih tarifa. Stajališta hrvatskih zastupnika u EP-u dostupna su ovdje.

izmjena Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju
vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o
vozačkim dozvolama, COM(2017) 47,

Uredbe EP-a i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka), COM(2017) 353,

izmjena Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu newcastleske
bolesti, COM(2017) 742,

Odluke EP-a i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji, COM(2017) 559,

Odluke EP-a i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije
(Europass) i stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ, COM(2016) 625,
D.E.U. br. 17/004. Prijedlog zakonodavnog akta nalazi se u Radnom programu HS-a za
razmatranje stajališta RH za 2017. godinu. U svom stajalištu EP ističe da bi primjena Europassa
trebala biti dobrovoljna i njome se ne bi trebale uvoditi nikakve obveze niti dodjeljivati prava
budući da dokazi pokazuju da Europass koriste društvene skupine s visokom razinom digitalne
pismenosti, dok skupine u nepovoljnijem položaju, kao što su osobe s nižom razinom
obrazovanja, starije osobe ili dugotrajno nezaposlene osobe, često nisu svjesni da Europass
postoji i stoga ne mogu imati koristi od njega i postojećih povezanih alata. Cilj je postizanje
transparentnosti i interoperabilnosti kvalifikacija i vještina građana EU-a u pojedinoj državi
članici i među državama članicama, uz obuhvaćanje internetskih alata, informacija i razvoja
otvorenih standarda za potporu transparentnosti i razumijevanju vještina i kvalifikacija. Svrha
Europassa treba biti poboljšanje razumijevanja učenja stečenog ne samo u formalnom, nego i u
neformalnom okruženju, kao i praktičnim iskustvom, uključujući mobilnost.

izmjena Uredbe (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa za razdoblje 2014.
-2020., COM(2017) 385,
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Usvojeni amandmani
Usvojeni su amandmani na Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto
sjedišta Europske agencije za lijekove, COM(2017) 735, kako ga je podnijela EK. Stajalištu EP-a
priložena je Izjava (v. amandman 15. na tekst koji je podnijela EK) u kojoj EP osuđuje postupak za
odabir novog sjedišta EMA-e u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije bio
uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog sjedišta u redovnom
zakonodavnom postupku. EP inzistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta revidira te da
se u budućnosti više ne koristi u tom obliku. Predmet je vraćen nadležnom Odboru za okoliš, javno
zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) na međuinstitucijske pregovore u skladu s čl. 59. st. 4., četvrtim
podstavkom Poslovnika.
2. Posebni zakonodavni postupci (suglasnost/savjetovanje)
Suglasnost
Zastupnici su dali suglasnost za Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama
potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o Europskoj zajednici
za ugljen i čelik (EZUČ) i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju
Europske zajednice, COM(2017) 452. Istraživački fond za ugljen i čelik namijenjen je financiranju
istraživanja u ovim područjima putem niskorizičnih financijskih ulaganja kojima upravlja EK.
Vrijednost tih ulaganja je u opadanju, financijska omotnica za program Istraživačkog fonda za 2018.
iznosi 27 milijuna eura, što je smanjenje od 19 milijuna eura u odnosu na iznos za 2017. Prema
prognozama Komisije omotnica za 2019. iznosit će između 14 i 18 milijuna eura. Cilj Prijedloga odluke
EK jest odobriti korištenje svih sredstava koja su u okviru programa Istraživačkog fonda opozvana od 6.
veljače 2003. EK procjenjuje da bi se time potencijalno moglo dobiti 40,3 milijuna eura, što bi
omogućilo povećanje omotnice za program Istraživačkog fonda za 2018. do 40 milijuna eura, a
preostala sredstva iskoristila bi se za omotnicu za 2019. Vijeće smatra da se opozvana sredstva trebaju
koristiti od 24. srpnja 2002., odnosno od trenutka prestanka važenja Ugovora o EZUČ-u.
Savjetovanje
U okviru posebnog zakonodavnog postupka savjetovanja, zastupnici su prihvatili sljedeće prijedloge
EK, s predloženim izmjenama:
Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB),
COM(2016) 683,

Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit (CCTB), COM(2016) 685.
Prijedlozi zakonodavnih akata nalaze se u Radnom programu HS-a za razmatranje stajališta RH za
2017. godinu.
U obrazloženju stajališta EP-a ističe se da CCTB/CCCTB predstavljaju ključan gradivni element u
dovršavanju unutarnjeg tržišta, mogu doprinijeti postizanju ciljeva drugih vodećih projekata kao što su
unija tržišta kapitala, jedinstveno digitalno tržište i Plan ulaganja za Europu i imaju potencijal povećati
rast europskog gospodarstva. Izvjestitelji, Alain Lamassoure (EPP, FR) i Paul Tang (S&D, NL),
izražavaju uvjerenje da se zajedničkom konsolidiranom osnovicom poreza na dobit rješavaju
trenutačni izazovi u kontekstu međunarodnog oporezivanja te da ona može poslužiti kao moćan alat u
borbi protiv agresivnog poreznog planiranja. Sukladno novim pravilima tvrtke bi plaćale porez u
državi gdje se ostvaruje profit.
Preambule zakonodavnih rezolucija EP-a sadrže referencu na obrazložena mišljenja Danskog
parlamenta, irskog Zastupničkog doma, irskog Zastupničkog doma i Senata, luksemburškog
Zastupničkog doma, malteškog Zastupničkog doma, nizozemskog Zastupničkog doma i Senata i
Švedskog parlamenta podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i
proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom
supsidijarnosti.
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Nacrtu svake zakonodavne rezolucije bilo je pridodano istovjetno mišljenje manjine koje su, u skladu s
čl. 52.a st. 4. Poslovnika EP-a, podnijeli članovi Kluba zastupnika EPP-a Esther de Lange (NL), Brian
Hayes (IE) i Gunnar Hökmark (SE). U Mišljenju se ističe da će prijedlog CCTB/CCCTB imati tek
neznatan utjecaj na suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza, dok će posljedice za
gospodarstva država članica biti vrlo teške, osobito zato što predloženi kriterij konsolidacije ne odražava
na točan način razinu gospodarske aktivnosti. Smatra se da je agresivno porezno planiranje
multinacionalnih trgovačkih društava globalni problem te je najbolji način suočavanja s istim dogovor
na međunarodnoj razini u okviru inicijative OECD-a za borbu protiv erozije porezne osnovice i
premještanja dobiti (BEPS). Zaključno se ističe da je sedam nacionalnih parlamenata donijelo
obrazložena mišljenja protiv prijedloga za CCTB i CCCTB iz razloga supsidijarnosti i poreznog
suvereniteta, a koja uopće nisu uzeta u obzir u rezolucijama EP-a.
3. Nezakonodavni postupak (suglasnost/savjetovanje)
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje Sporazuma između EU-a i Novog Zelanda o suradnji i
uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima, COM(2016) 17, i otkazivanje
Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između EZ-a i Unije Komora, donesenog Uredbom
Vijeća (EZ) br. 1563/2006 od 5. listopada 2006., COM(2017) 556.
4. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom
Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su sljedeće akte donesene u
skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

Direktiva EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za
prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica, COM(2017) 792,

Direktiva EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih
smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika, COM(2015) 337,

Odluka EP-a i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a
Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se
podržavaju ulagački projekti izvan Unije, COM(2016) 583,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju
Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja, COM(2016) 582.
Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava dotičnih akata u Službenom listu EU-a.
5. Delegirani akti i provedbene mjere
U skladu s čl. 105. st. Poslovnika, EP je uložio prigovor na Delegiranu uredbu Komisije od 23.
studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 EP-a i Vijeća u vezi s popisom projekata od
zajedničkog interesa Unije, C(2017) 7834, i pozvao EK da podnese novi delegirani akt kojim se
izbjegava izgradnja nove infrastrukture za fosilna goriva, čija bi posljedica mogla biti ovisnost o
fosilnim gorivima, i koji je u potpunosti usklađen s obvezama preuzetima u okviru Pariškog
sporazuma.
6. Međuinstitucijski pregovori (čl. 294. UFEU-a) tijekom redovnog zakonodavnog postupka
(trijalog)
Tijekom redovnog zakonodavnog postupka EP može započeti pregovore s drugim institucijama
(Vijeće i EK) tek kad se za određeni zakonodavni predmet donese odluka o pregovaračkom mandatu
u skladu s Poslovnikom EP-a (čl. 69.b, 69.c, 69.d i 69.e). U prvom čitanju pregovarački mandat EP-a
može usvojiti odbor nadležan za predmet na temelju svojeg izvješća i objaviti ga na plenarnoj sjednici
(čl. 69.c Poslovnika) (izvor: mrežne stranice EP-a). Informacije o stupanju u međuinstitucijske
pregovore, odnosno trijalog, redovno se objavljuju na mrežnim stranicama institucija u skladu s
odredbama čl. 32.-40. Međuinstitucijskog sporazuma EP-a, Vijeća i EK o boljoj izradi zakonodavstva
u pogledu transparentnosti i koordinaciji zakonodavnog procesa.
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Odobrene su odluke nadležnih odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore prije prvog čitanja u
EP-u o sljedećim zakonodavnim prijedlozima:

Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u
području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije
EU-a, COM(2017) 294,

Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora
informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br.
1024/2012, COM(2017) 256, D.E.U. br 17/034,

Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno
natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg
tržišta, COM(2017) 142, D.E.U. br. 17/017,

Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i
izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU, COM(2017) 262, D.E.U. br. 17/029.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit
će dostupni ovdje. Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući
izlaganja na plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnoj
stranici votewatch.eu.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 16. do 19. travnja 2018. u Strasbourgu.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u ožujku 2018. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
5. ožujka – o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Međuparlamentarnom
sastanku s temom „Osnaživanje žena i djevojaka u medijima i informacijsko-komunikacijskim
tehnologijama: ključ za budućnost“, Europski parlament (EP) / Bruxelles, 8. ožujka 2018.;
19. ožujka – o procjeni zdravstvenih tehnologija u Europskoj uniji i Radnoj skupini za
supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”.
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u ožujku 2018.
2. ožujka – Stockholm – konferencija za korisnike IPEX-a
Parlament Kraljevine Švedske organizirao je konferenciju korisnika IPEX-a, na kojoj je
sudjelovala savjetnica u Uredu za međunarodne i europske poslove Snježana Ramljak.
Konferencija je održana radi analize potreba korisnika IPEX-a te prikupljanja njihovih prijedloga
za što učinkovitiju provedbu prioritetnih ciljeva Radnog programa IPEX-a: unapređivanje
funkcionalnosti mreže IPEX-a, jačanje promocije IPEX-a i unapređivanje digitalnog sustava
IPEX-a.
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Tijekom konferencije korisnici IPEX-a u nacionalnim parlamentima država članica EU-a,
Europskom parlamentu i parlamentima država kandidatkinja razmijenili su svoja iskustva i
najbolje prakse, a u okviru tri radionice dali su svoj doprinos radnim skupinama, koje je osnovao
Upravni odbor IPEX-a, putem prijedloga za razvoj i poboljšanje sustava razmjene mrežnih
informacija i dokumenata na IPEX-u.
8. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora povodom
Međunarodnog dana žena 2018. „Osnaživanje žena u medijima i informacijsko-komunikacijskim
tehnologijama: ključ za budućnost“, u organizaciji Odbora za prava žena i jednakost spolova
(FEMM) EP-a
Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Irena Petrijevčanin Vuksanović i i član Odbora
Silvano Hrelja sudjelovali su na sastanku koji je okupio zastupnice i zastupnike iz 17 država
članica Europske unije, Europskog parlamenta i Norveške te predstavnike Europske komisije,
Vijeća Europe, međunarodnih organizacija i civilnog društva radi razmjene iskustava i najboljih
praksi o zastupljenosti i promicanju uključenosti žena i djevojaka u medije i
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Radi se o dva sektora od globalnog značaja koja imaju
značajan potencijal u promicanju osnaživanja žena s obzirom da mediji imaju sposobnost utjecati
na javno mnijenje i oblikovati informacije, dok informacijsko-komunikacijske tehnologije
prožimaju sve razine i područja društva.
U uvodnom dijelu sudionicima su se obratili predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani i
povjerenica Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vera
Jourova. Ključna izlaganja imale su redateljica filma „Les suffragettes“ Sarah Gavron i pjevačica
i osnivačica festivala „MadwomenFest“ Pilar Jurado. U raspravi su sudjelovali povjerenici
Europske komisije za digitalno gospodarstvo i društvo te istraživanje znanost i inovacije, Mariya
Gabriel i Carlos Moedas, članica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Gülsün Bilgehan te
ravnateljica briselskog ureda UN-ova entiteta za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena „UN
Women“ Dagmar Schumacher.
Raspravljalo se o ulozi žena u oblikovanju medija, osnaživanju žena i djevojaka kroz uključivanje
u digitalno gospodarstvo te promicanju rodne ravnopravnosti u digitalnom dobu. Konstatirano je
da žene nastavljaju biti nedovoljno zastupljene u postupcima donošenja odluka i na rukovodećim
položajima, u inženjerstvu i znanosti kao i u sektoru medija i informacijsko-komunikacijskih
tehnologija te se suočavaju s rodno uvjetovanim razlikama u plaćama. Istaknuti su pozitivni
učinci digitalizacije na oblikovanje novih mogućnosti za zapošljavanje i stimuliranje
konstruktivnog pomaka prema fleksibilnijim modelima rada i diversifikacije radnog vremena.
Ukazano je na potrebu za uklanjanjem rodnih stereotipa, primjerice načina na koji se žene
prikazuju u medijima te za podizanjem svijesti i promicanjem rodne ravnopravnosti u svim
sferama društva. Budući da su prema provedenim istraživanjima žene i dalje izložene rodno
uvjetovanom nasilju i uznemiravanju, podržani su svi oblici borbe protiv diskriminacije i nasilja
nad ženama.
Sastanak se održao neposredno pred 62. sjednicu Komisije Ujedinjenih naroda o statusu žena koja
će, među ostalim, ocijeniti napredak u provedbi dogovorenih Zaključaka 47. sjednice na temu
„Sudjelovanje i pristup žena medijima i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i njihov
utjecaj i upotreba kao instrumenata za unapređivanje i osnaživanje žena“.
8. ožujka – Zagreb, Hrvatski sabor – sastanak članova Odbora za financije i državni proračun i
Odbora za europske poslove s povjerenikom Europske komisije za proračun i ljudske potencijale
Güntherom Öttingerom
Od svog ulaska u članstvo EU-a, Hrvatska prvi put sudjeluje u pregovorima za izradu
sedmogodišnjeg VFO-a pa su saborski zastupnici tijekom sastanka s europskim povjerenikom
imali priliku izložiti svoja stajališta o prioritetima za Uniju i Hrvatsku, osvrnuvši se pritom i na
Komunikaciju Komisije od 14. veljače kojom su predstavljene opcije budućeg europskog
proračuna.
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Oettinger je istaknuo kako će fokus novog europskog proračuna i nadalje ostati na Zajedničkoj
poljoprivrednoj politici i kohezijskoj politici, uz poseban naglasak na problematiku migracija i
izbjeglica te Brexit. Pozvao je zastupnike da se aktivno uključe u pregovore oko VFO-a, vodeći
računa o razvoju hrvatskih gradova i regija.
U pogledu sustava vlastitih sredstava EU-a, saborski su zastupnici su naglasili kako je potrebno
izbjeći stvaranje dodatnog poreznog opterećenja za građane Unije te razmotriti mogućnosti
oporezivanja digitalnih platforma. Također, smatraju kako su potrebna ulaganja u ukupnu
sigurnost Unije, kako na unutarnjim tako i na vanjskim granicama.
Povjerenik Oettinger je najavio da će Komisija 2. svibnja objaviti sveobuhvatni prijedlog
budućeg VFO-a koji bi trebao sadržavati prijedloge o novoj generaciji programa i novih vlastitih
sredstava.
18. – 19. ožujka – Sofija – sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola
(JPSG)
Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić sudjelovao je na
drugom sastanku Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za
suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) koja je osnovana Zaključcima
Konferencije predsjednika parlamenta Europske unije u travnju 2017.
Sastanak je okupio više od 200 sudionika u cilju razmjene mišljenja o dosadašnjoj i budućoj
suradnji Europola s državama zapadnog Balkana, Europolovim višegodišnjim ciljevima za
razdoblje 2019.-2021.,Vanjskoj strategiji Europola za razdoblje 2017.-2020., aktivnostima
Europola u pogledu suzbijanja ilegalnog sadržaja na internetu i poboljšanja sigurnosti u
kibernetičkom prostoru te doprinosu Europola borbi protiv terorizma i sprječavanju organiziranog
kriminala. Nakon provedene rasprave usvojen je Poslovnik Zajedničke skupine za parlamentarni
nadzor Europola.
Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ostojić uputio je zahvalu
bugarskom Parlamentu na organizaciji ovog sastanka koji se održava u okviru parlamentarne
dimenzije bugarskog Predsjedanja Vijećem Europske unije. Pozdravio je izvrstan dugogodišnji
rad izvršnog direktora Europola Roba Wainwrighta i izrazio uvjerenje da će Catherine De Bolle,
koja je 8. ožujka 2018. imenovana sljedećom izvršnom direktoricom Europola, nastaviti obavljati
dobar posao.
Osvrnuvši se na prijedlog višegodišnjeg programiranja Europola za razdoblje 2019.-2021., izrazio
je mišljenje da Europska unija i države članice reagiraju presporo, ne samo u području razmjene
informacija, već i u pogledu suradnje s državama zapadnog Balkana. Podsjetio je da je inicijativa
za upućivanje Europolovih službenika za vezu u države zapadnog Balkana pokrenuta prije deset
godina, a njezinoj realizaciji pristupa se tek sada. Ako se uzme u obzir činjenica da sedam
posto najtežih kriminalaca u Europskoj uniji dolazi iz regije zapadnog Balkana, Ostojić smatra da
pristupno razdoblje pruža izvanrednu priliku za Europsku uniju da utječe na države kandidatkinje
i potencijalne kandidatkinje iz regije zapadnog Balkana kako bi provele neophodne reforme i
ostvarile napredak u suradnji s Europolom u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala i
terorizma.
26. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – sastanak Radne skupine u okviru COSAC-a
zadužene za razmatranje rada i davanje preporuka Radnoj skupini za supsidijarnost,
proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije“
U EP-u u Bruxellesu 26. ožujka održan je prvi sastanak Radne skupine u okviru COSAC-a, zadužene
za razmatranje rada i davanje preporuka Radnoj skupini za supsidijarnost, proporcionalnost i
inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije“, na kojem je sudjelovalo 26 zastupnika nacionalnih
parlamenata iz 18 država članica.
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Radna skupina u okviru COSAC-a osnovana je na sastanku predsjednika odbora uključenih u
COSAC, 21. i 22. siječnja 2018., s ciljem redovite i sveobuhvatne rasprave na razini COSAC-a o radu
Timmermansove Radne skupine, u skladu sa Zaključcima VLIII. plenarne sjednice COSAC-a iz
studenoga 2017.
Sastanak je bio podijeljen u dva dijela: i) praktični načini za poboljšanje postupka iz Protokola br. 2,
ii) moguća područja politika gdje bi se donošenje odluka i/ili provedba mogli vratiti državama
članicama.
Na sastanku je istaknuto kako je potrebno poduzeti dodatne napore za vraćanje povjerenja građana u
EU; nužno je povećati prisutnost nacionalnih parlamenata u zakonodavnom postupku u EU-u; EK-a
treba na obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata kojima se utvrđuje kršenje načela
supsidijarnosti u prijedlogu zakonodavnog akta pružiti konkretne, supstantivne odgovore, u
razumnom roku, npr. u roku od osam do 12 tjedana; načelno je podržan prijedlog produženja roka od
osam tjedana za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti na način da se iz računanja roka isključi
razdoblje božićnih praznika te ostala razdoblja stanke u institucijama EU-a; postignuto je suglasje oko
stajališta da se navedene izmjene trebaju provesti koristeći postojeće instrumente, bez izmjena
Ugovora.
Što se tiče identificiranja mogućih područja politika gdje bi se donošenje odluka i/ili provedba mogli
vratiti državama članicama, glavni tajnik EK-a Martin Selmayr je, neformalno, pozvao nacionalne
parlamente da do sredine travnja 2018. predlože tri područja politika gdje bi se donošenje odluka i/ili
provedba mogli vratiti državama članicama.
Rezultati/zaključci sa sastanka bit će uključeni u Doprinos s predstojeće LIX. plenarne sjednice
COSAC-a koja će se održati od 17. do 19. lipnja 2018. u Sofiji. Također, ovisno o ishodu predstojećih
sastanaka Timmermansove Radne skupine 27. travnja i 28. svibnja, ostavljena je mogućnost
održavanja drugog sastanka Radne skupine u okviru COSAC-a 17. lipnja 2018. u Sofiji, prije LIX.
plenarne sjednice COSAC-a.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za travanj 2018.
23. – 24. travnja – Tallinn – Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije
24. travnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora „Budućnost
Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020.“, u organizaciji Odbora za poljoprivredu i ruralni
razvoj (AGRI) EP-a
28. – 29. travnja – Kairo – 5. sastanak predsjednika parlamenata članica Parlamentarne skupštine
Unije za Mediteran i 14. plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
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