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

Čista energija za sve Europljane – realizacija
europskog potencijala za rast
U listopadu 2014. Europsko vijeće donijelo je okvir klimatske i energetske politike do 2030.
kako bi EU mogao postaviti ambiciozan cilj da do 2030. smanji emisije stakleničkih plinova u
domaćem gospodarstvu za najmanje 40%. Provedba energetskog i klimatskog okvira do 2030.
prioritetna je aktivnost u okviru provedbe Pariškog sporazuma (vidi Bilten br. 18).
Komisija je već predstavila ključne prijedloge za provedbu ciljeva EU-a o smanjenju emisija
stakleničkih plinova do 2030. – u 2015. predstavila je prijedlog reforme sustava EU-a za trgovanje emisijama kako bi zajamčila da energetski sektor i energetski intenzivne industrije postignu
potrebna smanjenja emisija, a u srpnju 2016. predstavila je prijedloge za ubrzanje prelaska na
gospodarstvo s niskom razinom ugljika u drugim ključnim sektorima europskog gospodarstva.
S obzirom na to da su nedostajali ključni dijelovi za punu provedbu klimatskog i energetskog
okvira EU-a za 2030., posebice na području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, Europska komisija predstavila je krajem studenoga 2016. paket mjera pod nazivom „Čista
energija za sve Europljane – realizacija europskog potencijala za rast“, kojim bi se održala konkurentnost Europske unije nakon promjena na svjetskim energetskim tržištima zbog prelaska na
čistu energiju. Tri su glavna cilja Komisijinog paketa: i) energetska učinkovitost na prvome
mjestu; ii) preuzimanje globalnog vodstva u korištenju energijom iz obnovljivih izvora i iii)
pružanje poštenih uvjeta potrošačima.
Zakonodavni prijedlozi o čistoj energiji za sve Europljane obuhvaćaju: i) energetsku učinkovitost, ii) energiju iz obnovljivih izvora, iii) oblikovanje tržišta električne energije, iv) sigurnost
opskrbe električnom energijom i v) pravila upravljanja energetskom unijom. Nadalje, Komisija
predlaže pomake na području ekološkog dizajna i strategiju za povezanu i automatiziranu mobilnost. Paket uključuje i mjere za poticanje inovacija na području čiste energije te obnovu europskih zgrada. Tu su i mjere za poticanje javnog i privatnog ulaganja, promicanje industrijske
konkurentnosti EU-a i ublažavanje učinka koje će prelazak na čistu energiju imati na društvo.
Razmatraju se i načini na koje EU može iskoristiti vodeću ulogu u tehnologiji i uslugama povezanima s čistom energijom te pomoći trećim zemljama da ostvare ciljeve svojih politika.
Dokumenti iz paketa mjera za čistu energiju:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom
odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Čista energija za sve Europljane
(COM/2016/0860 final);
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (COM
(2016)861 final);
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište
električne energije (COM(2016)864 final);
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća za uspostavu Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (COM(2016)863 final);
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća na rizik pripravnosti u sektoru električne energije i opoziv Direktive 2005/89/EC (COM(2016)862 final);
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Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva 2012/27/EU o
energetskoj učinkovitosti (COM(2016)761 final);
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva 2010/31/EU o
energetskim svojstvima zgrada (COM(2016)765 final);
Komunikacija Komisije Radni plan za ekološki dizajn 2016. – 2019. (COM(2016)773 fi nal);
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih
izvora (COM(2016)767 final);
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom (COM(2016)
759 final).

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom prosinca tri sjednice:
2. sjednica, održana 2. prosinca, na kojoj je provedena Prethodna rasprava o Programu rada Europske komisije za 2017., koji je predstavio član Europske komisije za međunarodnu suradnju i
razvoj Neven Mimica. Riječ je o trećem godišnjem Programu rada Komisije pod nazivom
"Izgradnja Europe koja štiti, jača i brani", u kojem Komisija predlaže 21 ključnu inicijativu te 18
novih prijedloga u okviru programa REFIT radi poboljšanja kvalitete i učinkovitosti postojećeg
zakonodavstva EU-a.
3. sjednica, održana 14. prosinca zajedno s Odborom za poljoprivredu, na kojoj je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izvijestio o sastanku Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i ribarstvo –
AGRIFISH) 12. i 13. prosinca 2016., na kojem su glavne teme bile: i) Prijedlog uredbe Vijeća o
utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova
koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije; ii) Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove u
Crnom moru; iii) Nacrt Zaključaka Vijeća o jačanju položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe
hranom i rješavanju probleme nepoštenih trgovačkih praksi; iv) Prijedlog uredbe o obvezujućem
godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za
otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe
br. 525/2013 o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (prvo čitanje); v) Prijedlog o
uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje
o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (prvo čitanje) i vi) Prijedlog uredbe o
ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda.
4. sjednica, održana 16. prosinca zajedno s Odborom za vanjsku politiku, na kojoj je ministar
vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier izvijestio o sastancima Vijeća za vanjske poslove
(FAC) od 12. prosinca i Vijeća za opće poslove (GAC) od 13. prosinca 2016. Glavne teme FAC-a
bile su EU-Afrika, Demokratska Republika Kongo i migracije, dok se na GAC-u raspravljalo o
reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira sredinom provedbenog razdoblja, proširenju i Procesu
stabilizacije i pridruživanja, pripremama za Europsko vijeće 15. i 16. prosinca 2016., unutarnjoj
sigurnosti, gospodarskom i socijalnom razvoju i mladima, vanjskim odnosima, Europskom
semestru 2017. te o Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva. Ministar
vanjskih i europskih poslova izvijestio je i o prioritetima hrvatske Vlade u Programu rada
Europske komisije za 2017. i o odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
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Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u prosincu 5 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:
Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – FAC), sastav
razvoj, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3506. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i financijski
poslovi/Proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;
Stajalište Republike Hrvatske za 3505. sastanak Vijeća Europske unije (Promet, telekomunikacije
i energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3503. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
COMPET) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3509. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i ribarstvo
– AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
U skladu sa člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, Vlada je dostavila Odboru za europske poslove Stajalište Republike Hrvatske
za sastanak Europskog vijeća, koji se održao 15. prosinca 2016.

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. prosinca 2016. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 61 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 19 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 42 neobvezujućih pravnih akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
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EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Oznaka akta
COM(2016)
755
COM(2016)
757
COM(2016)
758
COM(2016)
853

Oznaka akta
COM(2016)
786

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EU) br.
904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u
području poreza na dodanu vrijednost – inicijativa – Akcijski plan za PDV
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktive 2006/112/EZ i
Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza
na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na
daljinu
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise
Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1166/2008 i (EZ) br.
1337/2011

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
8.12.2016.
6.2.2017.
8.12.2016.
6.2.2017.
1.12.2016.
31.1.2017.
21. 12. 2016.
/

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13.12.2016.
9.2.2017.

REGIONALNI RAZVOJ
Oznaka akta
COM(2016)
788
COM(2016)
778

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija
(Tercet)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za
pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima
prirodnim katastrofama

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13.12.2016.
9.2.2017.
13.12.2016.
9.2.2017.

PROMET I TURIZAM
Oznaka akta
COM(2016)
745
COM (2016)
818

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba
(EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za
obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2.12.2016.

21. 12. 2016.
/
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Oznaka akta
COM(2016)
765
COM(2016)
761

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada –
inicijativa – Paket o energetskoj uniji

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2.12.2016.
27.1.2017.

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti – inicijativa – Paket o energetskoj uniji

2.12.2016.
27.1.2017.

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Oznaka akta
COM(2016)
750

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji,
prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi
naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju
drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1.12.2016.

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 dvije komunikacije Komisije
„Ulaganje u mlade u Europi“ i „Europski obrambeni akcijski plan“, inicijativa iz Programa rada
Komisije za 2016.
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija
Ulaganje u mlade u Europi (COM(2016) 940 final)
Ova Komunikacija predlaže konkretne mjere EU-a kojima bi se mladima trebale osigurati
primjerene mogućnosti zaposlenja, obrazovanja i izobrazbe, uz uspostavu sveobuhvatnih partnerstva EU-a i država članica.
Predviđene mjere odnose se na:
1. Novi poticaj za ulaganje u mlade: i) Europskim semestrom dalje će se poticati reforme na
nacionalnoj razini; ii) potpora potpunoj i održivoj provedbi Jamstva za mlade u svim državama
članicama; iii) povećanje od 1 milijarde eura i produženje financijske omotnice za Inicijativu
za zapošljavanje mladih do 2020.
2. Bolje mogućnosti zahvaljujući obrazovanju: i) modernizacija školstva i višeg obrazovanja,
uključujući posebnu inicijativu za praćenje karijere osoba s visokoškolskim obrazovanjem; ii)
program potpore za razvoj škola i učitelja; iii) revizija preporuke o ključnim kompetencijama
za cjeloživotno učenje i dodatne prateće mjere za potporu digitalnoj transformaciji u obrazovanju; iv) usvajanje kvalitativnog okvira za naukovanje; v) uspostava službe za potporu naukovanju na temelju potražnje, vi) jača mobilnost povezana sa strukovnim obrazovanjem.
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3. Bolje mogućnosti za solidarnost i mobilnost: i) povećanje mobilnosti radi obrazovanja s pomoću dodatnih 20 milijuna eura za Erasmus+ do 2020.; ii) uspostava Europskih snaga solidarnosti (volontiranja mladih); iii) revizija europske strategije za mlade za razdoblje nakon 2018.;
iv) potpora multimodalnoj mobilnosti za mlade uključene u obrazovne projekte.
***
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Europski obrambeni akcijski plan (COM
(2016) 950 final)
U svojem govoru o stanju Unije 2016. predsjednik EK-a Juncker istaknuo je važnost snažne
Europe koja može braniti i zaštititi svoje građane unutar EU-a i u inozemstvu. Na Europskom
vijeću u Bratislavi u rujnu 2016. čelnici 27 država članica zaključili su da EU treba jamčiti ne
samo mir i demokraciju, već i sigurnost. U nesigurnom geopolitičkom okruženju usuglasili su
se o potrebi za jačanjem suradnje u EU-u na području vanjske sigurnosti i obrane. Na sjednici
Vijeća u prosincu 2016. odlučilo se o konkretnoj provedbi plana sigurnosti i obrane te o tome
kako bolje iskoristiti mogućnosti dostupne u Ugovorima, posebno sposobnosti. Europski akcijski plan obrane usko je povezan s Planom provedbe Globalne strategije o sigurnosti i obrani
kojim se utvrđuje nova razina ambicije za Uniju i određuju mjere potrebne za njegovu provedbu. Povezan je i sa Zajedničkom izjavom EU-a i NATO-a, koju su potpisali predsjednik Europskog vijeća, predsjednik Komisije i glavni tajnik NATO-a. Mjere predložene u tom Europskom akcijskom planu obrane rezultirat će snažnijom Europskom unijom na području obrane, a
u konačnici i snažnijim NATO-om. Akcijski plan povezan je i sa zajedničkim okvirom za suzbijanje hibridnih prijetnji i jačanje otpornosti EU-a, njegovih država članica i partnerskih zemalja, uz istovremeno intenziviranje suradnje s NATO-om u suzbijanju tih prijetnji, što se pak
temelji na Europskom programu sigurnosti, koji je Komisija donijela u travnju 2015.
U okviru Europskog akcijskog plana obrane Komisija predlaže:
1. uspostavu Europskog fonda za obranu radi ulaganja u zajednička istraživanja i zajednički
razvoj opreme i tehnologija za obranu. Predloženi fond imao bi dva „okvira”, koji bi se nadopunjavali, ali bi se razlikovali u pravnoj strukturi i podrijetlu proračuna. „Okvir istraživanja”
za financiranje zajedničkih istraživanja inovativnih obrambenih tehnologija kao što su elektronika, metamaterijali, kriptirani softver ili robotika. Komisija je u okviru proračuna EU-a za
2017. već predložila dodjeljivanje 25 milijuna EUR za istraživanja na području obrane te očekuje da bi se taj dodijeljeni proračun do 2020. mogao povećati na 90 milijuna EUR. U višegodišnjem financijskom okviru EU-a za razdoblje nakon 2020. Komisija namjerava predložiti
poseban program istraživanja na području obrane, s procijenjenim iznosom od 500 milijuna
EUR godišnje. „Okvir sposobnosti”, koji bi funkcionirao kao financijski instrument kojim se
državama članicama sudionicama omogućava zajednička kupnja određene imovine radi smanjenja troškova. Države članice dogovarale bi se o sposobnostima te bi imale vlasništvo nad
tehnologijom i opremom. Tim bi se okvirom trebalo aktivirati otprilike pet milijardi EUR godišnje. Da bi ta procjena bila preciznija, Komisija će pokrenuti studiju za utvrđivanje opsega.
2. poticanje ulaganja u MSP-ove, novoosnovana poduzeća, srednje kapitalizirana poduzeća i
ostale dobavljače za obrambenu industriju. Skupina europskih strukturnih i investicijskih fondova i Europske investicijske banke (EIB) već pruža financijsku potporu za razvoj brojnih aktivnosti s dvostrukom namjenom. Komisija će podupirati EIB u njegovim nastojanjima za poboljšanje pristupa obrambenih lanaca opskrbe financijskim sredstvima. Njime će se promicati
sufinanciranje produktivnih investicijskih projekata i modernizacija obrambenih lanaca opskrbe. U okviru „Nacrta za sektorsku suradnju u vještinama” Komisija će podupirati suradnju u
obrambenom sektoru kako bi osigurala da ljudi imaju odgovarajuće vještine i tehnološku sposobnost za stvaranje inovacija.
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3. Jačanje jedinstvenog tržišta za obranu. Komisija će poboljšavati uvjete za otvoreno i konkurentno obrambeno tržište u Europi kako bi se poduzećima pomoglo u prekograničnom poslovanju, a državama članicama u dobivanju najbolje vrijednosti za novac u nabavi za potrebe
obrane. Da bi to postigla, Komisija će nastaviti s djelotvornom primjenom Direktive o nabavi
na području obrane i sigurnosti i Direktive o transferima unutar EU-a, olakšavat će prekogranično sudjelovanje u nabavi za potrebe obrane, podupirat će razvoj industrijskih standarda te će
promicati doprinos sektorskih politika kao što su svemirski programi EU-a zajedničkim prioritetima na području sigurnosti i obrane.
Usklađivanje zakonodavstva
Zakoni usklađeni sa zakonodavstvom EU-a u Hrvatskom saboru od 1. do 31. prosinca 2016.
PZE Br.
prijedloga
PZE 37

PZE 40

PZE 41

PZE 43
PZE 45
PZE 48
PZE 49

PZE 51
PZE 53

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja
1. i 2.

Vrsta
postupka
hitni

Prijedlog zakona o javnoj nabavi, s
Konačnim prijedlogom zakona

9

2

donesen

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih
brzina, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o
javnom bilježništvu, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o alternativnom
rješavanju potrošačkih sporova, s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe EUROCONTROL od 13. prosinca
1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom
od 27. lipnja 1997., s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o kombiniranom
prijevozu tereta, s Konačnim prijedlogom zakona

9

2

zaključena
rasprava

1. i 2.

hitni

9

2

zaključena
rasprava

1. i 2

hitni

9

2

donesen

1. i 2.

hitni

9

2

zaključena
rasprava

1. i 2.

hitni

9

2

donesen

1. i 2.

hitni

9

2

donesen

1. i 2.

hitni

9

2

donesen

1. i 2.

hitni

9

2

donesen

1. i 2.

hitni
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Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, Strasbourg, 12. – 15. prosinca 2016.
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 12.-15. prosinca 2016.
Ključna rasprava sjednice bila je posvećena pripremama za sastanak Europskog vijeća (EV) 15.
prosinca 2016. na čijem su dnevnom redu rasprave o migracijama, sigurnosti, gospodarstvu i mladima te vanjskim odnosima. Na marginama sastanka EV-a 27 čelnika država članica EU-a održalo je neformalnu razmjenu mišljenja o načinima rješavanja postupka Brexita nakon što UK, u
skladu sa čl. 50. UEU-a, dostavi odluku o povlačenju.
Na temelju odredbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, te imajući u vidu Program rada Europske komisije (EK) za 2017., na marginama sjednice predsjednik EP-a Martin Schulz, slovački premijer Robert Fico (u ime Vijeća) i predsjednik EK-a Jean-Claude Juncker
potpisali su Zajedničku izjavu o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017. Određeno je šest prioriteta:
i) novi poticaj zapošljavanju, rastu i ulaganjima; ii) socijalna dimenzija EU-a; iii) sigurnost građana; iv) reforma migracijske politike u duhu odgovornosti i solidarnosti; v) jedinstveno digitalno
tržište te v) energetska unija i klimatska politika EU-a.
Potpredsjednik EK-a za energetsku uniju Maroš Šefčovič i povjerenik za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete zastupnicima su predstavili paket mjera „Čista energija za sve Europljane”,
koji je Komisija predložila 30. studenoga 2016. Paket se sastoji od zakonodavnih prijedloga o energetskoj učinkovitosti, energiji iz obnovljivih izvora, oblikovanju tržišta električne energije, sigurnosti
opskrbe električnom energijom i pravilima za upravljanje energetskom unijom. Radi se o ključnim
zakonodavnim prijedlozima, koji će omogućiti punu provedbu klimatskog i energetskog okvira EU-a
za 2030.
Na temelju pitanja za usmeni odgovor, koje je Komisiji uputio Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove EP-a, o punom viznom reciprocitetu između EU-a i SAD-a i Kanade, povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izvijestio je da je na summitu
EU-a i Kanade, koji se održao krajem listopada o.g. u Bruxellesu, Kanada objavila odluku o ukidanju
zahtjeva za vize za bugarske i rumunjske državljane do kraja 2017. Što se tiče SAD-a, Avramopoulos
je sa žaljenjem konstatirao izostanak napretka u pregovorima o ukidanju zahtjeva za vize za bugarske,
hrvatske, ciparske, poljske i rumunjske državljane. Upozorio je na mogućnost da bi privremena suspenzija izuzeća od obveze posjedovanja vize za državljane SAD-a [u skladu s mehanizmom reciprociteta iz Uredbe 1289/2013] rezultirala uvođenjem zahtjeva za vize za ulazak u SAD za sve građane EU
-a. Iako se Uredbom od Komisije zahtijeva da donese delegirani akt, kojim se privremeno na 12 mjeseci suspendira izuzeće od obveze posjedovanja vize za državljane treće države, Komisija nije ukinula
obvezu posjedovanja vize. Avramopoulos je istaknuo da Uredba također propisuje da će Komisija
„uzeti u obzir posljedice suspenzije izuzeća od zahtjeva za izdavanje viza za vanjske odnose Unije i
njezinih država članica s trećim državama u pitanju“ (en. the consequences of the suspension of the
exemption from the visa requirement for the external relations of the Union and its Member States
with the third country in question). Komisija pomno razmatra sve negativne posljedice uvođenja viza
za državljane SAD-a, odnosno za sve građane EU-a koji ulaze u SAD, osobito iz gospodarskog aspekta. Prema nedavnim istraživanjima uvođenje vize godišnje bi dovelo do pada od 22% u broju posjetitelja iz SAD-a i Kanade, stvorilo gubitak od 6,8 milijardi eura i ugrozilo 140 000 radnih mjesta u turizmu. Najpogođenije države članice bile bi Italija, Španjolska, Francuska, Njemačka, Nizozemska i
Poljska. Većina zastupnika se složila da se radi „pitanju principa“ te naglasila da pravila EU-a zahtijevaju od Komisije da predstavi dotični podzakonski akt. Pojedini zastupnici predložili su podnošenje
ovog pitanja Sudu EU-a.
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Nakon prethodnih rasprava, EP je u redovnom zakonodavnom postupku donio sedam stajališta o
prijedlozima zakonodavnih akata EU-a, uključujući preostali dio tzv. Četvrtog paketa zakona o
željeznicama, i, u okviru posebnih zakonodavnih postupaka, potvrdio niz sporazuma o partnerstvu
i suradnji EU-a i trećih država. Usvojen je niz izmjena Poslovnika EP-a, koje imaju za zadaću poboljšati učinkovitost i transparentnost parlamentarnog rada. Novi Poslovnik stupit će na snagu 16.
siječnja 2017. Odobreni su mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za zbrinjavanje radnika koji su postali tehnološki višak u automobilskoj industriji u Španjolskoj kao i imenovanje Juhana Partsa (Estonija) članom Revizorskog suda EU-a. Donesene su i nezakonodavne rezolucije o stanju temeljnih prava u EU-u u 2015., politici EU-a za kulturne i kreativne industrije, alatima zajedničke poljoprivredne politike za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima, potpori žrtvama talidomida (antiemetik namijenjen i trudnicama), Uredbi o lijekovima za
pedijatrijsku upotrebu (Uredba (EZ) br. 1902/2006), aktivnostima Odbora za predstavke tijekom
2015. te o međunarodnim sporazumima o zračnom prometu.
Od vanjskopolitičkih tema nakon prethodne rasprave zastupnici su donijeli nezakonodavne rezolucije
o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. i politici EU-a na tom području, provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike, pravima žena u državama Istočnog partnerstva te o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava na Tibetu, u Mjanmaru i Iraku. Tijekom sjednice zastupnici su izrazili zabrinutost zbog situacije u Aleppu te su se založili za brzi prekid vatre i otvaranje pristupa humanitarnoj pomoći.
Na dnevnom redu bile su, među ostalim, i rasprave o postignućima slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a, stanju vladavine prava i demokracije u Poljskoj, preporuci EK-a o provedbi Izjave EU
-a i Turske i o ponovnoj uspostavi premještaja na temelju Dublinske uredbe te o povredi tajnosti
podataka Europola nakon medijskih izvješća o „curenju“ podataka o istragama povezanima s terorizmom. Program slovačkog predsjedanja temeljio se na četiri tematske cjeline: i) gospodarski snažna Europa; ii) moderno jedinstveno tržište; iii) održiva politika migracija i azila te iv) globalno
angažirana Europa, a kao glavna postignuća istaknuti su postizanje dogovora o europskoj graničnoj i obalnoj straži, donošenje proračuna EU-a za 2017., potpisivanje Sveobuhvatnog trgovinskog
sporazuma s Kanadom te, općenito, unapređivanje instrumenata trgovinske politike EU-a. Što se
tiče politike proširenja, Fico je istaknuo potrebu za nastavkom pružanja potpore transformaciji i
konsolidaciji stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Konstatirao je napredak u okviru pregovaračkog
procesa te napomenuo da EU treba nastaviti poticati reforme u državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama. Prvi potpredsjednik EK-a Frans Timmermans iznio je osvrt na stanje vladavine prava i demokracije u Poljskoj, nakon donošenja rezolucije EP-a na ovu temu u rujnu o.g. Komisija je 27. srpnja 2016. donijela preporuku o vladavini prava u Poljskoj u kojoj je izrazila zabrinutost zbog imenovanja sudaca Ustavnog suda, neobjavljivanja odluka Ustavnog suda
te učinkovitog funkcioniranje Ustavnog suda i učinkovitosti ocjenjivanja ustavnosti novodonesenih zakona. Svojim dopisom od 27. listopada poljska Vlada izrazila je neslaganje s preporukama
Komisije, a 14. listopada odbacila je i Mišljenje Venecijanske komisije. Komisija je zabrinuta nedavnim razvojem događaja u Poljskoj koji prijete produbljivanjem krize vladavine prava u Poljskoj, istaknuo je Timmermans, te je pozvao poljske vlasti da ne stavljaju na snagu nove zakone
prije nego što Ustavni sud ispita njihovu usklađenost s Ustavom. Avramopoulos je konstatirao
daljnji uspjeh u provedbi Izjave EU-a i Turske, usprkos izazovnim okolnostima. Smanjen je broj
osoba koji dolazi na teritorij EU-a, a skoro dvije tisuće nezakonitih migranata vraćeno je u Tursku. Ipak, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se ubrzao postupak zahtjeva za azil i povećao broj povrata osoba, koje ne ostvaruju pravo na azil. U pogledu liberalizacije viznog režima, EK
i Turska vode konstruktivan dijalog radi rješavanja preostalih otvorenih mjerila. Što se tiče tajnosti podataka Europola, predstavnici EK-a i Vijeća informirali su da se radilo o ljudskoj pogrešci
uslijed nepažnje bivšeg zaposlenika Europola i nepoštivanja internih pravila o zaštiti podataka te
informacijski sustav Europola nije kompromitiran.
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Sljedeća, plenarna sjednica EP-a održat će se od 16. do 19. siječnja 2017. u Strasbourgu. Zapisnik s
plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni ovdje.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u prosincu 2016. na jednom sastanku predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na kojem se raspravljalo:
5. prosinca – Europski akcijski plan obrane, interna pitanja.
Bilješke sa sastanka dostupna je na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke
1. – 2. prosinca – Luxembourg – sastanak korespondenata za IPEX
Luksemburški parlament organizirao je 1. i 2. prosinca 2016. redoviti godišnji sastanak korespondenata za IPEX nacionalnih parlamenata država članica EU-a i država kandidatkinja, na kojem je
iz Hrvatskoga sabora sudjelovao Mario Straka, zamjenik korespondenata u Hrvatskom saboru. Na
sastanku je održana radionica za nove korespondente na kojoj su sudionici upoznati s praktičnom
promjenom IPEX-a, praćenjem dokumenata na platformi te su razmijenjena iskustava uporabe
IPEX-a. Također, predstavljen je priručnik IPEX-a 2016 te su razmijenjena iskustva o uporabi ETrustEX-a. Riječ je o platformi, koju je Europska komisija ponudila nacionalnim parlamentima
radi sigurne i brže razmjene digitalnih i skeniranih dokumenata između Europske komisije i nacionalnih parlamenata putem standardnog sučelja. Glavni cilj platforme je osigurati autentičnost,
integritet i povjerljivost dokumenata. Gotovo svi nacionalni parlamenti država članica EU-a preuzeli su e-TrustEX za dostavu izravno dostavljenih dokumenata Europske unije, uz izradu vlastite
odgovarajuće baze podataka. Hrvatski sabor i dalje ažurno objavljuje izravno dostavljene dokumente na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora, u rubrici „Dokumenti EU-a“ u obliku poveznica
na odgovarajuće dokumente u bazi podataka IPEX-a.
2. prosinca – Zagreb – sastanak Odbora za europske poslove i Odbora za gospodarstvo s povjerenicom Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i male i srednje poduzetnike
Na sastanku Odbora za europske poslove i Odbora za gospodarstvo sa članicom Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i male i srednje poduzetnike Elżbietom
Bieńkowskom razmijenjena su mišljenja o važnosti europskih politika, koje sadrže gospodarsku
dimenziju, a posebno industrijske politike. Istaknuta je važnost Koherentnog plana za razvoj industrijske politike, koji obuhvaća niz mjera iz Svemirske strategije za Europu s obzirom na to da
svemir predstavlja ključan industrijski sektor u europskom gospodarstvu te stratešku prednost kojom se jača samostalno djelovanje Unije na međunarodnoj sceni. Također svemirski program, kako su istaknuli sugovornici, predstavlja izvrsnu priliku za mala i srednja poduzeća budući da će
Komisija u idućem razdoblju promicati veća privatna ulaganja za takva novoosnovana poduzeća,
posebice u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja. Također, naglašeno je da suradnja akademske zajednice i industrijskog sektora predstavlja ključnu kariku za uspostavu adekvatnog obrazovnog i kvalifikacijskog okvira, koji će stvoriti klimu potrebnu za otvaranje novih radnih mjesta, sukladno trenutačnim potrebama na europskom tržištu rada.
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Parlamentarna dimenzija malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije
( 1. siječnja – 30. lipnja 2017.)
Parlamentarna dimenzija malteškog predsjedanja Vijećem EU-a predviđa sljedeće sastanke:
22. – 23. siječnja – Valletta – Konferencija predsjednika odbora uključenih u COSAC;
30. siječnja – 1. veljače – Bruxelles – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji;
23. – 24. ožujka – Valletta – sastanak predsjednika odbora za socijalna pitanja;
6. – 7. travnja – Valletta – sastanak predsjednika nadležnih odbora za gospodarstvo i okoliš;
26. – 28. travnja – Valletta – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP);
28. – 30. svibnja – Valletta – 57. Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske
unije (COSAC).
Najave ostalih sastanaka u okviru međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji u 2017.
20. – 21. veljače – Bratislava – sastanak glavnih tajnika parlamenata Europske unije;
27. veljače – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Trenutačno
stanje Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, u
organizaciji Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET);
28. veljače – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Reforma
zajedničkog europskog sustava azila“, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe
i unutarnje poslove Europskog parlamenta (LIBE);
8. ožujka – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u povodu
Međunarodnog dana žena na temu „Osnaživanje žena u gospodarstvu: Djelujmo zajednički“, koji
organizira Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta (FEMM);
17. ožujka – Rim – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a u povodu 60. obljetnice Rimskih
ugovora
22. – 23. ožujka – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Zaštita
najboljih interesa djeteta u Europskoj uniji“, u organizaciji Odbora za predstavke i Odbora za
pravna pitanja Europskog parlamenta (PET i JURI);
6. – 7. travnja – Atena – XV. konferencija predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative;
17. travnja – Zagreb – posjet Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta (CONT)
Hrvatskoj;
23. – 25. travnja – Bratislava – Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za siječanj 2017.
30. siječnja – 1. veljače – Bruxelles – Europski parlamenti tjedan u okviru kojeg će se održati: i)
Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji; ii) međuparlamentarni sastanak o Europskom semestru; i iii) međuparlamentarni sastanci nadležnih odbora za financijska, gospodarska i socijalna pitanja.
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