BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru sadrži mjesečni pregled aktivnosti Hrvatskoga
sabora povezanih s europskim poslovima. Prethodni brojevi biltena dostupni su u
elektroničkom izdanju na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora.

Bilten br. 5
siječanj 2015.

Teme broja:
Latvijsko predsjedanje Vijećem Europske unije
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. Latvija će predsjedati Vijećem Europske unije, a njezini
prioriteti bit će usredotočeni na tri prioritetna područja: i) jačanje konkurentnosti, ii) daljnji
razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta te iii) djelovanje Europske unije na globalnoj razini (moto
LV PRES glasi Competitive, Digital and Engaged Europe). U okviru prvog prioritetnog
područja naglasak će biti na: Komisijinom Planu ulaganja za Europu, konkretno postizanju
dogovora između Vijeća i EP-a o uspostavi Europskog fonda za strateška ulaganja kako bi isti
mogao postati operativan do lipnja 2015.; obnovljenoj Strategiji Europa 2020 i petom ciklusu
Europskog semestra (poboljšanje pojedinačnih preporuka za države članice); jačanju
jedinstvenog tržišta (provedba Direktive o uslugama); definiranju glavnih načela Energetske
unije; provedbi Europske strategije energetske sigurnosti; jačanju konkurentnosti europske
industrije te daljnjem produbljivanju Ekonomske i monetarne unije (postizanje dogovora o
Fondu za sanaciju banaka (SRF); Zelena knjiga EK o „Uniji tržišta kapitala”). Na području
digitalne agende, latvijsko predsjedanje će nastaviti promicati jačanje sigurnosti na internetu kao
i rad na donošenju Uredbe o jedinstvenom tržištu telekomunikacijskih usluga u EU-u i Direktive
o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti diljem Unije (tzv. NIS Direktiva). Na vanjskopolitičkom
planu, pored tekućih pitanja poput borbe protiv ebole, situacije u Siriji i Libiji te prijetnji koju
predstavlja Islamska država, u središtu će biti Europska politika susjedstva, konkretno Istočno
partnerstvo (sastanak na vrhu država Istočnog partnerstva održat će se 21. i 22. svibnja 2015. u
Rigi) te odnosi s Rusijom. U prvom kvartalu 2015. EEAS bi trebao predstaviti i pregled
provedbe Strategije EU-a za Središnju Aziju. Nadalje, Latvija će nastaviti pregovore o
Transatlantskom trgovinsko-investicijskom sporazumu (TTIP) i jačati odnose EU-a i NATO-a,
početi raditi na revidiranoj Europskoj obrambenoj strategiji te migracijskoj politici, osobito
ilegalnoj migraciji. Na području pravosuđa i unutarnjih poslova prioritet će biti donošenje
zakonodavnog paketa o zaštiti osobnih podataka. Nastavit će se raditi i na zakonodavnom
prijedlogu za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Cilj latvijskog predsjedanja je
postići barem djelomičan dogovor do lipnja 2015. te izbjeći raspravu o mogućoj uspostavi
pojačane suradnje na ovom području među državama članicama.

Program rada Europske komisije za 2015.
Europska komisija prihvatila je 16. prosinca 2014. Program rada Komisije za 2015., kojim se
utvrđuju ciljane mjere koje Komisija namjerava poduzeti tijekom iduće godine u cilju
promicanja zapošljavanja, rasta i ulaganja. Program sadržava 23 nove inicijative, koje se temelje
na političkim smjernicama „Novi početak za Europu“ predsjednika EK-a Jean-Claude Junckera i
usklađene su sa Strateškim programom koji je Europsko vijeće definiralo u lipnju 2014.,
80 tekućih zakonodavnih prijedloga koji se povlače ili izmjenjuju zbog političkih ili tehničkih
razloga, 79 prijedloga i postojećih propisa identificiranih u okviru programa regulatorne
učinkovitosti (REFIT) koje će Komisija preispitati i, po potrebi, izmijeniti kako bi se osigurala
njihova svrhovitost te Popis 78 zakonodavnih akata koji postaju primjenjivi u 2015.
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Europska komisija planira svoj rad te izvješćuje o njemu na temelju godišnjeg ciklusa „planiranja i
programiranja”. Ciklus započinje u rujnu govorom predsjednika EK pred EP-om o stanju Unije (ili se temelji na
političkih smjernicama predsjednika EK kada se donosi u godini europskih izbora) u kojemu su definirani prioriteti i strateški ciljevi za sljedeću godinu, nakon čega slijedi izrada programa rada Komisije i njegovo donošenje u
listopadu. Program rada za 2015. pripremljen je u dijalogu s EP-om (u kontekstu Okvirnog sporazuma o odnosima
između EP-a i EK) i po prvi puta s Vijećem EU-a. Za razliku od prošle EK, koja je u svakom godišnjem programu
rada predlagala u prosjeku više od 130 novih inicijativa, nova EK odlučila se za drugačiji pristup i predložila samo
23 nove inicijative za koje se obvezuje da će ih donijeti u 2015.
Nove inicijative. Za 2015. Komisija je predvidjela 23 nove inicijative na 11 područja u kojima je potrebno žurno
djelovati i u kojima je moguće brzo ostvariti rezultate. Između ostalog, EK će biti usredotočena na: i) provedbu
Plana ulaganja za Europu u vrijednosti od 315 milijardi eura za poticanje gospodarskog rasta, posebice realnog
gospodarstva, i stvaranje novih radnih mjesta, ii) donošenje ambicioznog zakonodavnog paketa za jedinstveno
digitalno tržište, iii) stvaranje europske energetske unije, iv) nastavak rada na uvođenju poreza na financijske
transakcije i pojačanih pravila na području suzbijanja pranja novca, v) europsku migracijsku agendu te vi)
produbljivanje Ekonomske i monetarne unije (EMU).
Primjena načela političkog diskontinuiteta. Načelo političkog diskontinuiteta navedeno je u čl. 39. Okvirnog
sporazuma o odnosima između EP-a i EK, a primjenjuje se na početku novog političkog mandata. U skladu s ovim
načelom, EK na početku svojeg novog mandata preispituje sve zakonodavne prijedloge koji su u postupku, kako bi
ih politički potvrdila ili povukla, uzimajući u obzir stajališta koja je iznio EP. Pripremajući Program rada za 2015.
EK je razmotrila oko 450 zakonodavnih prijedloga koji su bili predviđeni za prihvaćanje u EP-u i Vijeću pri čemu
je provjeravano: i) jesu li prijedlozi u postupku donošenja u skladu s 10 prioriteta EK te odgovaraju li na
trenutačne izazove, ii) kolika je vjerojatnost da će biti doneseni u bliskoj budućnosti, iii) mogu li se uspješno
primijeniti u praksi i iv) služe li svojim prvotnim ciljevima. Nakon detaljne analize EK je za 80 zakonodavnih
prijedloga predložila povlačenje ili izmjenu.
Mjere REFIT. EK je uspostavila program REFIT u prosincu 2012. u cilju osiguravanja prikladnosti i učinkovitosti
propisa. U okviru REFIT-a poduzimaju se mjere za pojednostavnjenje zakonodavstva EU-a, smanjenje birokracije i
uklanjanje regulatornog opterećenja, kako bi se pridonijelo jasnom, stabilnom i predvidivom regulatornom okviru
kojim se podupire rast, ulaganja i otvaranje radnih mjesta. Za 2015. Komisija je identificirala ukupno 79 prijedloga i
postojećih propisa iz 13 politika EU-a koji će biti preispitani i, po potrebi, izmijenjeni kako bi se poboljšala njihova
učinkovitost. Od 2013. EK je identificirala gotovo 200 mjera u okviru programa REFIT.
Europski parlament planira donijeti Rezoluciju na vlastitu inicijativu o Programu rada Europske komisije za 2015.
na plenarnoj sjednici u siječnju 2015.

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove je 11. prosinca 2014. u formi zajedničkog sastanka s Odborom za financije i državni
proračun primio Servasa Deroosea, zamjenika glavnog direktora Opće uprave za ekonomske i financijske
poslove Europske komisije.
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Europski poslovi u Hrvatskom saboru

Na sastanku je predstavljen Godišnji pregled rasta (Annual Growth Survey), kojim se obilježava novi ciklus
Europskog semestra i Izvješće o mehanizmu upozoravanja (Alert Mechanism Report-AMR) u okviru
makroekonomskih neravnoteža za države članice Europske unije te nastavno na navedene dokumente, mjere
koje predlaže nova Europska komisija u kontekstu gospodarske i socijalne politike Hrvatske za 2015. godinu.
Saborski odbori su se na ovaj način izravno uključili u novi ciklus Europskog semestra, koji je upravo započeo s
Godišnjim pregledom rasta, što je redovna praksa i ostalih nacionalnih parlamenata država članica EU-a.
U okviru predstavljanja mjera koje predlaže nova Europska komisija u kontekstu gospodarske i socijalne politike
Hrvatske za 2015., a nastavno na Izvješće o mehanizmu upozoravanja kod makroekonomskih neravnoteža za
države članice, zamjenik glavnog direktora Opće uprave za ekonomske i financijske poslove Servaas Deroose
ukazao je na tri osnovna stupa definirana Godišnjim pregledom rasta: koordinirano poticanje ulaganja,
zauzimanje za strukturne reforme i postizanje fiskalne odgovornosti.
U završnom dijelu sastanka sugovornici su potvrdili važnost partnerskog djelovanja Europske komisije i
Hrvatske u razradi i provedbi mjera radi uklanjanja uočenih neravnoteža i ostvarenja očekivanog gospodarskog
rasta.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. do 31. prosinca 2014. izravno dostavile 12 dokumenata
odnosno prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije u zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 31. prosinca
2014.:
PRORAČUNI
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost

COM (2014) 723

Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. - Opći
uvod

1. 12. 2014.
/

COM (2014) 722

Nacrt izmjene Proračuna br. 8 za Opći proračun za 2014. - Račun prihoda
po odjeljcima; Račun rashoda po odjeljcima - Odjeljak III. - Komisija

1. 12. 2014.
/

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Oznaka akta

COM(2014)
724

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave

Europske unije

Rok za supsidijarnost

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim
indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.
2494/95; s Prilogom

9. 12. 2014
4. 2. 2015.

Aktivnosti radnih tijela Hrvatskoga sabora
Odbor za poljoprivredu je na 47. sjednici održanoj 3. prosinca 2014. raspravio dva D.E.U. dokumenta:
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na
tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/
EEZ COM (2014) 556 – D.E.U. br. 14/039
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim
proizvodima COM (2014) 558 – D.E.U. br. 14/040
Nakon rasprave Odbor je mišljenjima podržao navedena stajališta.
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Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka
akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Rok za

Europske unije

COM
(2014)
724

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2494/95; s Prilogom

supsidijarnost
4. 2. 2015.

COM
(2014)
715

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih
akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

27. 1. 2015.

COM
(2014)
714

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih
akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

27. 1. 2015.

COM
(2014)
713

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih
akata u području slobode, sigurnosti i pravde

27. 1. 2015.

Usklađivanje zakonodavstva

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u prosincu
30. studenoga–2. prosinca – Rim – 52. sastanak Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske
unije (COSAC)
Talijanski Senat je od 30. studenoga do 2. prosinca 2014. bio domaćinom 52. plenarnog sastanka Konferencije
odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC). U ime saborskog Odbora za europske poslove
na sastanku su sudjelovali njegov predsjednik Daniel Mondekar, potpredsjednik Gordan Jandroković te članovi
Ingrid Antičević Marinović i Damir Mateljan.
Teme sastanka bile su rezultati talijanskog predsjedanja Vijećem Europske unije; peta godišnjica stupanja
Lisabonskog ugovora na snagu; revizija strategije Europa 2020; politika Europske unije prema Sredozemlju i
istoku Europe te demokratski nadzor nad europskim agencijama. Daniel Mondekar osvrnuo se na izlaganje
prvog potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa o petoj godišnjici Lisabonskog ugovra, rekavši
kako je Lisabonski ugovor suočio nacionalne parlamente s novim prilikama, ali i izazovima. Postupak
provjere poštovanja načela supsidijarnosti ocijenio je suviše složenom za ostvarivanje značajnijeg utjecaja
nacionalnih parlamenata na postupke donošenja odluka u Europskoj uniji te je procijenio kako je za parlamente
racionalnije usredotočiti se na nadzor nad djelovanjem svojih vlada u Vijeću Europske unije. U tom je smislu
pozdravio uključivanje Vijeća u donošenje Radnog programa Komisije, što i nacionalnim parlamentima
neizravno omogućuje uključivanje u postupak formiranja europskih prioriteta. Gordan Jandroković govorio je o
politici EU-a prema južnom i istočnom susjedstvu te je istaknuo da Europska unija, kao prostor temeljnih
vrijednosti demokracije i vladavine prava, ima najveću odgovornost prema južnim i istočnim susjedima zbog
čega se mora postaviti kao ključni akter u politici prema tom području. Osiguranje jedinstvene europske politike
doprinijet će ostvarivanju tog cilja, a članice Unije koje ne graniče izravno s kriznim područjima moraju
osvijestiti postojanje južnog i istočnog susjedstva jer ono utječe na Europsku uniju u cjelini. Istaknuo je također
kako je situacija na istoku Europe pokazala koliko EU i mogućnost članstva u njoj mogu utjecati na pojedine
države, ali i na šire političke odnose na europskom kontinentu, što je važno i za budućnost Europske unije.
Prilikom usuglašavanja teksta Zaključaka i Doprinosa COSAC-a, dokumenata koji obuhvaćaju glavna mišljenja
iz rasprava s održanog sastanka, prihvaćen je amandman izaslanstva Odbora za europske poslove.
Amandmanom se pozdravlja Komunikacija Europske komisije o strategiji proširenja Europske unije i o glavnim
izazovima u 2014. i 2015. te ističe važnost nastavka politike proširenja kao doprinosa provedbi unutarnjih
reformi u državama kandidatkinjama i u mogućim kandidatkinjama za članstvo.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom prosinca 2014. na jednom sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojem se raspravljalo:
8. prosinca – predstavljanje prioriteta latvijskog predsjedanja Vijećem Europske unije, ii) razmjena mišljenja s
Europskom komisijom o Posebnoj radnoj skupini za održiva ulaganja (Special Task Force on Viable Investments) i
iii) interna pitanja.
Sljedeći redovni sastanak predstavnika nacionalnih parlamenata država članica EU-a u EP-u održat će se
19. siječnja 2015.
Bilješka sa sastanka dostupna je na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora informaciju s plenarne sjednica Europskoga parlamenta,
održane u Strasbourgu od 15. do 18. prosinca 2014.
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Sažetak plenarne sjednice Europskoga parlamenta
Ključna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena pripremama za sastanak Europskog vijeća, 18. i 19. prosinca
na kojem će šefovi država i vlada raspravljati o Komisijinom Planu za ulaganja u Europu u vrijednosti od
315 milijardi eura za poticanje rasta, zaposlenosti, konkurentnosti i investicija u EU-u, situaciji u Ukrajini te
drugim vanjskopolitičkim pitanjima, borbi protiv ebole te podržati Zaključke o proširenju i Procesu stabilizacije i
pridruživanja usvojene na Vijeću za opće poslove 16. prosinca.
Predsjednik i prvi potpredsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker i Frans Timmermans, zastupnicima su
predstavili Program rada Komisije za 2015. Tijekom rasprave veći broj zastupnika izrazio je zabrinutost zbog
planiranog povlačenja zakonodavnih prijedloga iz područja socijalne politike te zaštite okoliša, posebice direktiva
o porodiljnom dopustu, kvaliteti zraka i kružnom gospodarstvu.
EP je prihvatio stajalište Vijeća o novom nacrtu proračuna EU-a za 2015. i odobrio sredstva za podmirenje
najhitnijih ovogodišnjih financijskih obaveza. Između ostaloga, prihvaćene su izmjene proračuna br. 5 i 7 EU-a za
financijsku godinu 2014. koje se odnose na mobilizaciju Fonda solidarnosti u ukupnom iznosu od 126,7 milijuna
eura za ublažavanje posljedica izazvanih prirodnim katastrofama u 2013. i 2014. koje su pogodile Italiju, Grčku,
Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku. Odobrena su i četiri zahtjeva za mobilizaciju Europskog fonda za
prilagodbu globalizaciji za pomoć radnicima koji su otpušteni kao tehnološki višak u Italiji, Poljskoj, Grčkoj i
Francuskoj.
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje Sporazuma o sudjelovanju Hrvatske u Europskom gospodarskom
prostoru i tri povezana dodatna protokola - Dodatni protokol uz Sporazum između Norveške i EU-a o norveškom
financijskom mehanizmu za razdoblje 2009.-2014. zbog sudjelovanja Hrvatske u EGP-u, Dodatni protokol uz
Sporazum između EEZ-a i Islanda zbog pristupanja Hrvatske EU-u i Dodatni protokol uz Sporazum između EEZ-a
i Norveške zbog pristupanja Hrvatske EU-u.
Tijekom sjednice raspravljalo se o pristupanju EU-a Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama
divljih životinja i biljaka, Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje o
kakvoći benzinskih i dizelskih goriva, dopuni Uredbe br. 1071/2009 s obzirom na klasifikaciju teških povreda
pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika, provedbi Partnerstva za
istraživanje i inovacije na mediteranskom području, provedbi uredbi iz tzv. „paketa šest mjera” i „paketa dviju
mjera”, nedostatku sredstava za program potpore sirijskim izbjeglicama u okviru Svjetskog programa za hranu,
uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Moldovu, tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora,
strategiji unutarnje sigurnosti EU-a, Izvješću Senata SAD-a o upotrebi mučenja od strane CIA-e, slobodi
izražavanja u Turskoj, Sporazumu o pridruživanju s Gruzijom, procesu iz Kartuma i budućoj „Inicijativi za
migracijski put EU–Rog Afrike” te o hitnim slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine
prava u Venezueli, Mauritaniji i Sudanu.
Slijedom prethodne rasprave koja je održana na plenarnoj sjednici u studenome, usvojena je Rezolucija na vlastitu
inicijativu o priznanju državnosti Palestine koju su podnijeli klubovi zastupnika EPP, S&D, ALDE, Zeleni/ESS i
GUE/NGL, a u kojoj se „u načelu podupire priznanje državnosti Palestine i rješenje o dvije odvojene države“ te
izražava uvjerenje da bi „oni trebali ići ruku pod ruku s odvijanjem mirovnih pregovora, koje je potrebno ponovno
pokrenuti“.
Zasjedanje je započelo izjavom predsjednika EP-a Martina Schulza o nedavnom valu uhićenja novinara u Turskoj.
Schulz je podsjetio kako su sloboda tiska i pluralizam medija temeljne vrijednosti EU-a te je pozvao turske vlasti
da se očituju o ovim događajima.
U srijedu, 17. prosinca predsjednik EP-a Schulz uručio je Nagradu LUX poljskom redatelju Pawełu
Pawlikowskom za poljsko-danski film „Ida“. Drugi finalisti bili su slovenski film „Razredni sovražnik“ Roka
Bičeka i francuski film „Bande de filles“ Céline Sciamma. EP Nagradu LUX dodjeljuje svake godine u cilju
promicanja europske kinematografije. Nagrada se sastoji od financiranja podnatpisa na 24 službena jezika EU-a i
stvaranja verzija za slabovidne osobe i osobe s oštećenjima sluha te promotivnih aktivnosti kao što su Dani LUX
filma tijekom kojih se filmovi prikazuju u kinima 28 država članica.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru

stranica 7

Najave aktivnosti službenika za siječanj 2015. godine
26. siječnja – Kopenhagen - Konferencija korisnika IPEX-a

Najave međuparlamentarnih aktivnosti od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Međuparlamentarna suradnja u okviru parlamentarne dimenzije latvijskog predsjedanja Vijećem EU-a
(1. siječnja - 30. lipnja 2015.)
1.-2. veljače – Riga – sastanak predsjednika odbora COSAC-a
22.-23. veljače – Riga – sastanak predsjednika odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja nacionalnih
parlamenata država članica EU-a i EP-a
4.-6. ožujka – Riga – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
19.-20. travnja – Riga – sastanak predsjednika odbora za gospodarska pitanja i digitalna pitanja nacionalnih
parlamenata država članica EU-a i EP-a
31. svibnja-2. lipnja – Riga – 53. sastanak COSAC-a
Europski parlamentarni tjedan
3.-4. veljače – Bruxelles – u okviru Europskog parlamentarnog tjedna održat će se sljedeće aktivnosti u
organizaciji Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun (BUDG) i Odbora za
zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a:
Ciklusi Europskog semestra 2014.-2015.
Međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u EU-u
Međuparlamentarni sastanci odbora
2. veljače (mogućnost odgode za kraj veljače) – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji
Odbora za vanjske poslove (AFET) i Pododbora za sigurnost i obranu (SEDE) EP-a – rasprava o europskoj
obrani
23.-24. veljače – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a o temi „Paket za pametne granice: europski izazovi, nacionalna
iskustva, put pred nama“
5. ožujka – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za prava žena i
ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a o temi „Osnaživanje žena i djevojčica kroz obrazovanje“
30. ožujka – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za okoliš, javno zdravlje i
sigurnost hrane (ENVI) EP-a o temi „Od 21. sastanka Konferencije stranaka u Parizu do 2050.: mapa puta
prema inovativnoj niskougljičnoj Europi s učinkovitim korištenjem resursa“
21.-22. travnja ili 4.-5. svibnja – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a o temi „Nadzor nad obavještajnim službama“
4.-5. svibnja ili 22.-23. lipnja – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji
Odbora za vanjske poslove (AFET) EP-a o temi „Europska politika susjedstva“
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Sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
13. ožujka – Rim – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU-a
20.-21. travnja – Rim – Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU-a
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