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

Europski poslovi u Hrvatskome saboru u 2017. godini
Obavljanje europskih poslova u Hrvatskom saboru obuhvaća aktivnosti Sabora koje proizlaze iz
članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Sudjelovanje Sabora u europskim poslovima
uređeno je člankom 144. Ustava Republike Hrvatske, Zakonom o suradnji Hrvatskog sabora i
Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. Sabor
europske poslove obavlja posredno, nadzorom nad djelovanjem Vlade u institucijama Europske
unije i neposredno, izvršavanjem ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Ugovorom iz
Lisabona.
Ovlasti Sabora u europskim poslovima u pravilu izvršava Odbor za europske poslove te u
pitanjima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Odbor za vanjsku politiku. U svojem radu
Odbor za europske poslove usko surađuje s matičnim radnim tijelima koja prate politike
Europske unije iz svojih nadležnosti.
Rasprave o izvješćima sa sastanaka Europskog vijeća
U 2017. Hrvatski sabor održao je četiri rasprave o sastancima Europskog vijeća.
Na početku 3. sjednice 18. siječnja 2017. predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je
Izvješće o sastancima Europskog vijeća održanim tijekom 2016. Sabor je Izvješće prihvatio
20. siječnja 2017.
Također, na 3. sjednici 15. ožujka 2017. predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je
Izvješće o sastanku Europskog vijeća održanom 9. ožujka u Bruxellesu, neformalnom sastanku
Europskog vijeća u Valletti na Malti 3. veljače i neformalnom sastanku u Bruxellesu 10. ožujka.
Sabor je Izvješće prihvatio 17. ožujka 2017.
Na 4. sjednici 28. lipnja 2017. predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je Izvješće sa
sastanka Europskog vijeća održanog 22. i 23. lipnja 2017. te o sastanku Europskog vijeća u
formatu EU-27 održanom 29. travnja. Sabor je 30. lipnja prihvatio podneseno Izvješće.
Na 6. sjednici 8. studenoga 2017. predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio je Izvješće sa
sastanka Europskog vijeća održanog 19. i 20. listopada 2017. Sabor je 11. studenoga prihvatio
podneseno Izvješće.
U skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima, uoči svakog sastanka Europskog vijeća Vlada je u pisanom
obliku Odboru za europske poslove dostavila stajališta. Za posljednji sastanak u 2017., Vlada je
13. prosinca 2017. Odboru za europske poslove dostavila stajalište za četvrti sastanak
Europskog vijeća u 2017. koji je održan 14. i 15. prosinca 2017.
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Razmatranje stajališta o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije
Nakon prethodne rasprave održane u prosincu 2016., Odbor za europske poslove je na svojoj 10.
sjednici održanoj 8. ožujka 2017. donio Radni program za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2017. sa 17 inicijativa i strateških dokumenata i 55 prijedloga zakonodavnih akata.
Tijekom 2017. Hrvatski sabor je zaprimio 38 stajališta Republike Hrvatske o dokumentima iz
Radnog programa, koje je Odbor za europske poslove proslijedio radnim tijelima na razmatranje
radi donošenja mišljenja. Stajališta su pohranjena i obrađena u saborskoj zakonodavnoj bazi
podataka e-Doc, u kojoj je putem posebnog modula e-Doc Dokumenti EU moguće pratiti status
dokumenata EU-a u svim fazama parlamentarnog postupka.
Radna tijela raspravljala su o dostavljenim stajalištima i donijela ukupno 37 mišljenja i to: Odbor
za zaštitu okoliša i prirode raspravio je 10 stajališta, Odbor za promet, pomorstvo i infrastrukturu
9 stajališta, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 7, Odbor za financije i državni
proračun i Odbor za pravosuđe 3 stajališta, Odbor za obitelj, mlade i sport 2 stajališta te Odbor za
poljoprivredu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za zdravstvo i
socijalnu politiku 1 stajalište.
Odbor za europske poslove je raspravio 20 stajališta i, uzimajući u obzir mišljenja radnih tijela,
donio 20 zaključaka kojima je prihvatio stajališta Republike Hrvatske.
Razmatranje izvješća o sastancima Vijeća Europske unije
Odbor za europske poslove je u 2017. održao dva saslušanja ministara o sastancima Vijeća
Europske unije. Na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2017. ministar vanjskih i europskih poslova
Davor Ivo Stier izvijestio je Odbor o neformalnom sastanku Vijeća za opće poslove, održanom
23. i 24. siječnja na Malti. Na 22. sjednici održanoj 22. studenoga 2017., zajedno s Odborom za
vanjsku politiku, potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija
Pejčinović-Burić podnijela je izvješća sa sastanaka Vijeća za opće poslove i opće poslove članak
50., koja su održana u rujnu, listopadu i studenom 2017.
U skladu s člankom 10. stavkom 2. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima, Vlada je tijekom 2017. Hrvatskom saboru dostavila ukupno 68
stajališta za sastanke Vijeća Europske unije, i to: za Vijeće za vanjske poslove 13 stajališta, za
Vijeće za opće poslove 10 stajališta, za Vijeće za opće poslove čl. 50. 6 stajališta, za Vijeće za
gospodarske i financijske poslove 8 stajališta, za Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo 8 stajališta, za
Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku 6 stajališta, za Vijeće za pravosuđe i unutarnje
poslove 5 stajališta, za Vijeće za konkurentnost 3 stajališta, za Vijeće za zaštitu okoliša 3
stajališta, za Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača 4 stajališta,
za Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport 2 stajališta.
Aktivnosti Sabora u okviru političkog dijaloga s Europskom komisijom
U 2017. radna tijela Sabora uputila su dva mišljenja Komisiji u okviru političkog dijaloga.
Mišljenje Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku uputio je 18. travnja 2017. Europskoj komisiji Mišljenje o
Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim
tvarima na radu COM (2016) 248 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti
karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2017) 11.
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Odbor u mišljenju pozdravlja prijedloge Europske komisije radi poboljšanja zdravstvene zaštite
radnika smanjenjem izloženosti radnika kancerogenim kemijskim tvarima te provođenje daljnjih
procjena učinaka u cilju predlaganja graničnih vrijednosti za dodatne kancerogene tvari. Također,
Odbor poziva Europsku komisiju na potrebu razmatranja iznimne dopuštenosti upotrebe
formalina u europskim zdravstvenim sustavima zahtijevajući pritom istovremenu zaštitu zdravlja,
pri transportu ili odlaganju formalina sve dok se ne pronađe zamjensko odgovarajuće sredstvo.
Europska komisija je na Mišljenje Odbora odgovorila 15. lipnja 2017.
Mišljenje Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove je na 14. sjednici 7. travnja 2017. raspravljao o Bijeloj knjizi o
budućnosti Europe: razmatranja i scenariji EU27 do 2025.. Dokument je predstavio član Europske
komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica. Nakon provedene rasprave, Odbor je
usvojio Zaključke, koji su u okviru političkog dijaloga 21. travnja 2017. upućeni Europskoj
komisiji. U Zaključcima Odbor ističe posebnu ulogu i odgovornost nacionalnih parlamenata i
vlada u približavanju Unije građanima. Europska komisija je na Mišljenje Odbora odgovorila 10.
srpnja 2017.
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je na 4. sjednici 14. srpnja 2017. donio Plan usklađivanja zakonodavstva
Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu koji sadrži 71
zakonodavnu mjeru. Tijekom 2017. Sabor je donio 50 zakona usklađenih s pravnom stečevinom
EU-a.
Dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije tijekom 2017. izravno su dostavile Hrvatskom saboru ukupno 711
dokumenta Europske unije na hrvatskome jeziku, od toga 323 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 388 neobvezujućih pravnih akata. Izravno
dostavljeni dokumenti objavljuju se na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o
oznaci akta, postupku donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
Posjeti povjerenika Europske komisije
Tijekom 2017. u Hrvatskom saboru održano je osam sastanaka s povjerenicima Europske
komisije.
Povjerenik Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis sudjelovao je
2. veljače 2017. na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove, Odbora za zdravstvo i
socijalnu politiku i Odbora za poljoprivredu, gdje je upoznao članove odbora s aktivnostima
Europske komisije koje se provode na području javnog zdravstva i sigurnosti hrane istaknuvši
važnost zajedničkog djelovanja država članica na navedenim područjima u okviru zajedničkog
tržišta.
Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan sastao se 23. ožujka
2017. s članovima Odbora za poljoprivredu i Odbora za europske poslove kojima je predstavio
Program rada Europske komisije za 2017. u okviru aktivnosti Zajedničke poljoprivredne politike
EU-a.
Povjerenik Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica sudjelovao je
24. ožujka 2017. na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove, Odbora za vanjsku politiku,
Odbora za financije i državni proračun i Odbora za gospodarstvo na kojoj je predstavio Izvješće
za Hrvatsku objavljeno u okviru ciklusa Europskog semestra za 2017.
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Povjerenica Europske komisije za trgovinu Cecilia Malmström sudjelovala je 28. ožujka 2017. na
zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove, Odbora za gospodarstvo i Odbora za vanjsku
politiku, na kojoj je predstavila Zajedničku trgovinsku politiku Europske unije. Na sjednici se
razgovaralo o aktualnim pitanjima trgovinske politike u kontekstu ratifikacije Sveobuhvatnog
gospodarskog i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA) te rasprave o budućnosti
Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP).
Povjerenik Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica sudjelovao je
7. travnja 2017. na 14. sjednici Odbora za europske poslove na kojoj je predstavio Bijelu knjigu o
budućnosti Europe: razmatranja i scenariji EU27 do 2025.
Povjerenica Europske komisije za regionalnu politiku Corina Creţu sastala se 27. travnja 2017.
s članovima Odbora za europske poslove, Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije,
Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbora za gospodarstvo. Na sastanku se
razgovaralo o europskom stupu socijalnih prava u kontekstu kohezijske politike.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica
Europske komisije Federica Mogherini sudjelovala je 20. srpnja 2017. na sastanku s članovima
Odbora za vanjsku politiku, Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i Odbora za
obranu. Na sastanku se, između ostaloga, razgovaralo o sigurnosnoj i obrambenoj politici
Europske unije, proširenju Unije na jugoistok Europe te drugim vanjskopolitičkim prioritetima
Unije.
Povjerenik Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica sudjelovao je
7. prosinca 2017. na prethodnoj raspravi Odbora za europske poslove, na kojoj je predstavio Plan
za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju i Program rada Europske komisije 2018.
Tablica s pregledom najvažnijih aktivnosti
u okviru obavljanja europskih poslova u Hrvatskom saboru u 2017. godini

rasprave o izvješćima sa sastanaka Europskog vijeća
zaprimljena stajališta RH o dokumentima iz Radnog programa
mišljenja radnih tijela o stajalištima RH
zaključci Odbora za europske poslove o stajalištima RH
razmatranje izvješća o sastancima Vijeća EU-a
zaprimljena stajališta RH za sastanke Vijeća EU-a
mišljenja radnih tijela u okviru političkog dijaloga s EK-a
usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a
izravno dostavljeni dokumenti EU-a
posjeti povjerenika EK-a

2017.
4
38
37
20
2
68
2
50
711
8
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom prosinca jednu sjednicu:
24. sjednicu, održanu 7. prosinca, na kojoj je održana prethodna rasprava o djelovanju Sabora u
europskim poslovima, a povjerenik Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven
Mimica predstavio je Program rada Europske komisije za 2018. i Plan za ujedinjeniju, snažniju i
demokratskiju Uniju.
Dostava stajališta Republike Hrvatske
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora proslijedio je u prosincu 7 stajališta Republike
Hrvatske o dokumentima EU-a matičnim radnim tijelima za donošenje mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta 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. 17/34

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.
17/35

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. 17/36

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) COM (2017) 343 – D.E.U. br.
17/37

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. 17/38

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i o stavljanju izvan snage
Direktive Vijeća 2010/18/EU COM (2017) 253 – izmjena – D.E.U. br. 17/30

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 COM (2016) 815 –
izmjena – D.E.U. br. 17/33
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Aktivnosti radnih tijela
Odbor za poljoprivredu je 5. prosinca 2017. održao 31. sjednicu na kojoj je politički analitičar
Glavne uprave za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala Europske
komisije Thomas Wiedmann predstavio Interpretativnu komunikaciju Komisije o stjecanju
poljoprivrednog zemljišta i pravu Europske unije. Interpretativnom komunikacijom Europska
komisija odgovorila je na zahtjev Europskog parlamenta za objavom smjernica o načinu
regulacije tržišta poljoprivrednog zemljišta u skladu s pravom EU-a. Komunikacijom Komisija
naglašava prednosti i izazove inozemnih ulaganja u poljoprivredno zemljište navodeći pri tome
primjenjivo pravo EU-a i povezanu sudsku praksu Suda EU-a te predlaže općenite zaključke o
načinu ostvarivanja legitimnih javnih interesa u skladu s pravom EU-a.
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 11 stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3588. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;















Stajalište Republike Hrvatske za 3589. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50) dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3587. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC i Vanjski poslovi u razvojnom formatu) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3585. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi u
trgovinskom formatu – FAC trade) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3584. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i
unutarnji poslovi – JHA) Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost;
Stajalište Republike Hrvatske za 3582. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;
Stajalište Republike Hrvatske za 3586. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3580. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET ) dostavljeno je Odboru za
gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3581. sastanak Vijeća Europske unije (Promet,
telekomunikacija, energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za
pomorstvo, promet i infrastrukturu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3583. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje,
socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača – EPSCO) dostavljeno je Odboru za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru
za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3590. sastanak Vijeća Europske unije (Promet,
telekomunikacije i energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za
pomorstvo, promet i infrastrukturu.
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U skladu s člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga 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 14. i 15. prosinca 2017.
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u prosincu 2017. donio devet zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnoj
suradnji u području poreza

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 179

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o radiološkoj i
nuklearnoj sigurnosti

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 209

Konačni prijedlog zakona o
pružanju usluga u turizmu

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 177

Konačni prijedlog zakona o
akvakulturi

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 198

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o građevnim
proizvodima

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 238

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o
financiranju vodnog
gospodarstva, s Konačnim
prijedlogom zakona

9

6

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 185

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama Zakona o radu

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 172

Konačni prijedlog zakona o
reviziji

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 187

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o europskim
radničkim vijećima

9

6

donesen

2.

redovni

PZE 184
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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 2017. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 72 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 32 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 40 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.
Oznaka akta

REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2017)
826

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom
socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom
poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu
za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom
socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu
za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe
Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim
reformama u državama članicama PREK 2018. - Prioritet
5. Bolje povezana i pravednija EMU; Inicijativa
Dovršetak ekonomske i monetarne unije

COM (2017)
825

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice
Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova
općeg cilja PREK 2018. - Prioritet 5. Bolje povezana i
pravednija EMU; Inicijativa Dovršetak ekonomske i
monetarne unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
7. 12. 2017.
1. 2. 2018.

8. 12. 2017.
2. 2. 2018.
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GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
COM (2017) Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni
22. 12. 2017.
792
Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za
...
prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica

Oznaka akta
COM (2017)
797

Oznaka akta
COM (2017)
774

Oznaka akta

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Direktive europskog parlamenta i vijeća o
transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj
uniji PREK 2018. - Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište s jačim industrijskim
temeljima; Inicijativa Paket mjera za socijalnu
pravednost

RIBARSTVO
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne
smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u
Baltičkome moru

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
22. 12. 2017.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
18. 12. 2017.
...

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1.12.2017.

COM (2017)
735

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta
Europske agencije za lijekove

COM (2017)
742

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive Vijeća 92/66/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za
kontrolu newcastleske bolesti

7. 12. 2017.

COM (2017)
772

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu
zaštitu PREK 2018. - Prioritet 7. Područje pravosuđa i
temeljnih prava utemeljeno na uzajamnom povjerenju;
Inicijativa Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu

11. 12. 2017.

....

2. 2. 2018.

8. 2. 2018.
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Oznaka akta

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 12. 2017.

COM (2017)
734

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta
Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

COM (2017)
706

Izmijenjeni prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća
(EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju
prijevare u području poreza na dodanu vrijednost PREK
2018. - Prioritet 4. Bolje povezano i pravednije unutarnje
tržište s jačim industrijskim temeljima; Paket mjera za
Zajednički sustav PDV-a

COM (2017)
824

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju odredaba za jačanje
fiskalne odgovornosti i srednjoročnog proračunskog
usmjerenja država članica PREK 2018. - Prioritet 5. Bolje
povezana i pravednija EMU; Inicijativa Dovršetak
ekonomske i monetarne unije

7. 12. 2017.

COM (2017)
827

Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog
monetarnog fonda PREK 2018. - Prioritet 5. Bolje
povezana i pravednija EMU; Inicijativa Dovršetak
ekonomske i monetarne unije

8. 12. 2017.

COM (2017)
769

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o
investicijskim
projektima
u
području
energetske
infrastrukture u Europskoj uniji

20.12.2017.

COM (2017)
783

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u
pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj
stopi

20.12.2017.

...

5. 12. 2017.
12. 12. 2017.

...

2. 2. 2018.

....

....
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Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije
Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,
komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju
provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću
pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.
Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i
socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci:
Treće izvješće o stanju energetske unije, COM (2017) 688
Trećim izvješćem o stanju energetske unije opisuje se napredak u 2017. godini i očekivana
postignuća za sljedeću godinu. U Komunikaciji se ističe kako je u manje od tri godine od
objave Okvirne strategije za energetsku uniju, COM(2015) 80, Komisija predstavila gotovo
sve prijedloge potrebne za ostvarivanje načela da je energetska učinkovitost na prvom mjestu,
za potporu vodećoj ulozi EU-a u svijetu u području klimatskih mjera i obnovljivim izvorima
energije te za stvaranje poštenih uvjeta za potrošače energije.
Napominje se kako dovršetak energetske unije zahtijeva blisku suradnju Komisije, država
članica i svih segmenata društva. To je proces zajedničkog stvaranja za koji je ključno da
države članice pravodobno podnesu nacrte integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih
planova država članica za razdoblje nakon 2020. Većina je država članica započela s
pripremom nacionalnih planova, no sve države članice moraju uložiti znatan trud da dovrše
njihove nacrte do početka 2018.
Europa prelazi sa sustava koji se oslanja na fosilna goriva na niskougljični sustav koji je u
potpunosti digitaliziran i u čijem je središtu potrošač. Udio energije iz obnovljivih izvora u
strukturi izvora energije EU-a nastavlja rasti i na pravom je putu za ostvarenje cilja od 20 % u
2020. Emisije su se smanjile za ukupno 0,7 %, a čak i više (2,9 %) u sektorima obuhvaćenima
sustavom EU-a za trgovanje emisijama. No emisije stakleničkih plinova i dalje rastu u
prometnom sektoru. U Europi se patentira sve više tehnologija u području čiste energije.
Unatoč tim pozitivnim trendovima naglašava se kako prelazak na čistu energiju može biti
otežan zbog nepoštenog tržišnog natjecanja, ako države članice nastave davati subvencije za
fosilna goriva.
Energetska tranzicija trebala bi biti socijalno pravedna, potaknuti inovacije i temeljiti se na
naprednoj infrastrukturi te pritom povećavati sigurnost opskrbe. Instrumenti ulaganja Europske
unije i njezine vanjske i razvojne politike temelj su europske energetske tranzicije.
Komunikacija navodi kako je u svim tim područjima u 2017. ostvaren znatan napredak.
Zahvaljujući napretku u 2017. Unija je na dobrom putu uspješne provedbe projekta energetske
unije i stvaranja radnih mjesta, rasta i ulaganja. Komisija je predstavila većinu zakonodavnih
prijedloga potrebnih za uspostavljanje predvidivog regulatornog okvira i uvode se poticajne
mjere radi ubrzavanja javnih i privatnih ulaganja te potpore socijalno pravednom prelasku na
čistu energiju. Međutim, potrebne su hitne dodatne mjere radi osiguravanja dovršetka
energetske unije do kraja tekućeg mandata Komisije u 2019. Stoga je nužno ostvariti
konkretan napredak u donošenju zakonodavnog okvira, provedbi poticajnog okvira i
uključivanju svih dijelova društva.
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U zaključku Komunikacije ističe se kako je projekt energetske unije došao do kritične točke te
tijekom 2018. treba ostvariti važne ciljeve. Komisija će stoga nastaviti raditi na primjeni
poticajnih mjera kojima se omogućuju promjene na terenu i konkretne koristi svim
Europljanima. Komisija poziva:


suzakonodavce da udvostruče trud kako bi se brzo dogovorili o predloženim propisima.
Komisija će učiniti sve što je u njezinoj moći da olakša ostvarivanje ambicioznih i
pravodobnih ciljeva;



države članice na intenziviranje rada na integriranim nacionalnim energetskim i
klimatskim planovima kako bi se stvorila predvidivost za ulagače te da pravodobno
podnesu nacrte planova kako bi EU i države članice demonstrirale vodeću ulogu u okviru
pospješujućeg dijaloga o klimi u 2018.;



društvo u cjelini i sve zainteresirane europske, nacionalne, regionalne ili lokalne dionike na
aktivno uključivanje u energetsku tranziciju i doprinos njezinu uspjehu.
Uz Komunikaciju su objavljena i četiri priloga: Prilog 1. – Ažurirani plan za energetsku uniju
– trenutačno stanje: 23. studenoga 2017.; Prilog 2. – Zapažanja o politikama na razini država
članica, regionalnoj razini i razini EU-a; Prilog 3. – Napredak u izradi nacionalnih energetskih
i klimatskih planova; Prilog 4. – Napredak u ubrzavanju inovacija u području čiste energije.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 11. – 14. prosinca 2017.
Ključne rasprave plenarne sjednice bile su posvećene sastanku Europskog vijeća (EV) 14. i 15. prosinca
2017. i trenutačnom stanju pregovora o povlačenju Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU)
(Brexit) o čemu je donesena i nezakonodavna rezolucija.
EV je 14. prosinca donijelo Zaključke o sigurnosti i obrani, socijalnoj dimenziji, obrazovanju i kulturi,
klimatskim promjenama i Jeruzalemu. Čelnici EU-a pozdravili su pokretanje stalne strukturirane
suradnje u području obrane (PESCO) i istaknuli važnost brze provedbe prvih zajedničkih projekata.
Istaknuli su prioritete za daljnji razvoj socijalne dimenzije poput provedbe europskog stupa socijalnih
prava na razini EU-a i na nacionalnoj razini i olakšavanja funkcionalnog socijalnog dijaloga na svim
razinama. Složili su se oko ulaganja dodatnih napora u području obrazovanja i kulture, među ostalim u
pogledu jačanja programa Erasmus+, promicanja učenja stranih jezika među mladima te promicanja
suradnje u vezi s uzajamnim priznavanjem diploma visokih učilišta i svjedodžbi o završetku
školovanja na razini sekundarnog obrazovanja. Ponovili su predanost EU-a i njenih država članica
brzoj i punoj provedbi Pariškog sporazuma o klimi. EV je ponovilo svoju snažnu predanost
dvodržavnom rješenju s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država. O ovom pitanju bilo je
govora i na plenarnoj sjednici te se većina zastupnika kritički osvrnula na najavu američkoga
predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Čelnici EU-a raspravljali su i o
vanjskoj i unutarnjoj dimenziji migracijske politike EU-a u cilju otvaranja puta k postizanju
sporazuma o reformi sustava azila do lipnja 2018. Obvezne kvote za prihvat migranata i dalje su
sporno pitanje između država članica. Ovom pitanju EV će se vratiti u ožujku 2018.
Na temelju preporuke Europske komisije (EK) o postignutom dovoljnom napretku u prvoj fazi
pregovora o povlačenju UK iz EU-a te Zajedničkog izvješća o napretku pregovarača EU-a i UK,
šefovi država ili vlada EU-27 15. prosinca 2017. ocijenili su da je ostvaren dostatan napredak u
pregovorima o Brexitu i donijeli Smjernice za drugu fazu pregovora. Pregovarači EU-a i UK, Michel
Barnier i David Davies, će na temelju Zajedničkog izvješća i rezultata pregovora o drugim pitanjima u
vezi s povlačenjem početi pripremati nacrt sporazuma o povlačenju utemeljenom na članku 50. Ugovora
o EU-u.
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Pregovori o Brexitu bi trebali biti završeni do jeseni 2018. kako bi se omogućilo pravovremeno
zaključivanje Sporazuma o povlačenju, nakon suglasnosti EP-a, i njegova ratifikacija u UK prije
29. ožujka 2019.
Na temelju Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, na marginama EV-a
predsjednici EP-a, Vijeća i EK potpisali su Zajedničku izjavu o zakonodavnim prioritetima EU-a za
razdoblje 2018.-2019. U Zajedničkoj izjavi navedeno je sedam prioritetnih područja: 1. bolja zaštita
sigurnosti građana, 2. reforma i razvoj migracijske politike u duhu odgovornosti i solidarnosti,
3. davanje novih poticaja zapošljavanju, rastu i ulaganjima, 4. socijalna dimenzija, 5. ispunjavanje
obveze provedbe povezanog jedinstvenog digitalnog tržišta, 6. ostvarivanje cilja ambiciozne
energetske unije i napredne politike borbe protiv klimatskih promjena i 7. daljnji razvoj
demokratskog legitimiteta na razini EU-a.
Na dnevnom redu sjednice bile su rasprave o proširenju i jačanju šengenskog prostora na Bugarsku,
Rumunjsku i Hrvatsku, provedbi socijalnog stupa, izvješću Eurostata na temu „Praćenje napretka u
ostvarenju ciljeva održivoga razvoja u EU-u”, mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu s vlastitim
operativnim kapacitetima, zabrani nacističkih i fašističkih simbola i slogana u cijeloj EU i pravu EP-a na
istragu.
Velika većina zastupnika podržala je širenje šengenskog prostora na Bugarsku i Rumunjsku te Hrvatsku
kada ispuni sve uvjete. Isto stajalište imao je i predsjednik EK-a Jean-Claude Juncker u svom govoru o
stanju Unije u rujnu 2017. kada je naglasio da bi „Hrvatskoj trebalo dopustiti da postane punopravna
članica šengenskog prostora u trenutku kada ispuni sve kriterije“. Govoreći u ime Vijeća EU-a,
zamjenik estonskog ministra za europske poslove Matti Maasikas napomenuo je da je „Hrvatska još u
postupku evaluacije priprema za potpunu primjenu šengenske pravne stečevine. Vijeće je već usvojilo
nekoliko provedbenih odluka koje sadrže preporuke za rješavanje nedostataka utvrđenih u cilju
ispunjenja uvjeta za punu primjenu šengenske pravne stečevine te je preostao još mali broj evaluacija
koje je potrebno provesti.“ Povjerenik EK-a zadužen za migracije, unutarnje poslove i građanstvo
Dimitris Avramopoulos informirao je da „EK blisko surađuje s hrvatskim nadležnim tijelima u cilju
identificiranja područja u kojima su još uvijek potrebna poboljšanja kako bi EK mogla pozitivno
zaključili sve šengenske evaluacije što je prije moguće. To će omogućiti da Komisija završi prvu fazu i
zaključi da je Hrvatska spremna za pristupanje šengenskom prostoru.“ Nakon što su ispunile tehničke
kriterije, EP je još u lipnju 2011. u zakonodavnoj rezoluciji odobrio pristupanje Bugarske i Rumunjske
šengenskom prostoru. Za ulazak u šengenski prostor potrebna je jednoglasna odluka Vijeća.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o dogovoru s Iranom o nuklearnom pitanju i
položaju migranata u Libiji te su donijeli nezakonodavne rezolucije o stanju u Afganistanu, položaju
naroda Rohingya, europskoj vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici, Godišnjem izvješću o ljudskim
pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području, Hong Kongu 20 godina
nakon primopredaje i o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u
Vijetnamu, Kambodži i Salvadoru.
U rezolucijama o godišnjim izvješćima o provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Zajedničke
sigurnosne i obrambene politike EP ističe da je krajnje vrijeme da države članice provedu alate,
instrumente i politike Zajedničke vanjske i sigurnosne politike kako bi se omogućilo da EU pruži
odgovor na vanjske sukobe i krize, izgradili kapaciteti partnera i zaštitila EU. EU treba uložiti više
napora u konkretnu jaku suradnju u okviru ZVSP/ZSOP i biti učinkovit akter na svjetskoj razini te
usredotočiti svoja sredstva na strateške prioritete kako bi mogao odgovoriti na te unutarnje i vanjske
izazove.
Donesene su nezakonodavne rezolucije o Izvješću o građanstvu EU-a za 2017. „Jačanje prava građana u
Uniji demokratskih promjena”, COM(2017) 30, temi „Ususret strategiji digitalne trgovine”, provedbi
Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog
zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, razmatranjima Odbora za
predstavke tijekom 2016. godine te Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije.
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Usvojena je Preporuka EP-a Vijeću i Komisiji Istražnog odbora za ispitivanje navodnih kršenja i
nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje
poreza (PANA). PANA, među ostalim, predlaže uspostavljanje standardiziranog, redovito ažuriranog,
javno pristupačnog i povezanog registra krajnjeg stvarnog vlasništva komercijalnih i nekomercijalnih
trustova, zaklada i sličnih pravnih oblika; reguliranje poreznih posrednika uz pomoć poticaja s kojima će
ih se odvratiti od bavljenja utajom poreza i izbjegavanjem plaćanja poreza i štićenja krajnjih stvarnih
vlasnika; uspostavljanje zajedničke međunarodne definicije za pojmove offshore financijskog centra,
porezne oaze, oaze bankovnih tajni, nekooperativnih poreznih jurisdikcija i zemalja u kojima postoji
visok rizik od pranja novca; zajamčiti zviždačima učinkovitu zaštitu i adekvatnu financijsku pomoć;
uvođenje učinkovitih, razuvjeravajućih sankcija i na razini EU-a i na razini država članica za banke i
posrednike koji su svjesno, namjerno i sustavno uključeni u protuzakonite porezne režime ili režime
pranja novca. Detaljnije informacije o Istražnom odboru PANA dostupne su ovdje. Stajališta hrvatskih
zastupnika u EP-u dostupna su ovdje.
U sklopu sjednice dodijeljena je Nagrada Saharov za slobodu mišljenja za 2017. demokratskoj oporbi u
Venezueli.
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.
I. Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
1. Redovni zakonodavni postupak
Drugo čitanje. Nakon prethodne rasprave EP je prihvatio Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem
donošenja Uredbe EP-a i Vijeća o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan
snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008, COM(2015) 636. Akt se nalazi u Radnom programu Sabora
za razmatranje stajališta RH za 2016.
U skladu s redovnim zakonodavnim postupkom akt su na marginama sjednice potpisali predsjednik
EP-a i predsjednik Vijeća EU-a čime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava akta u
Službenom listu EU-a (SL EU). Kako se navodi u obrazloženju stajališta EP-a, EP i Vijeće dogovorili
su novi zakonodavni okvir za održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama. Novim su sustavom
utvrđena stroga, transparentna i usklađena pravila za izdavanje ribolovnih dozvola plovilima EU-a
koja love izvan voda Zajednice i stranim plovilima koja djeluju u vodama EU-a te za upravljanje tim
dozvolama. Postojeća Uredba revidirana je kako bi se prilagodila novim ciljevima utvrđenima u novoj
Zajedničkoj ribarstvenoj politici. Cilj joj je poboljšati upravljanje, povećati transparentnost, poboljšati
praćenje i provedbu pravila, posebice u određenim slučajevima kao što su izravna odobrenja, prekrcaj
ili zamjene zastave.
Prvo čitanje. Nakon prethodne rasprave EP je usvojio stajališta u prvom čitanju (u formi zakonodavnih rezolucija) radi donošenja:

Uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća
ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno
utemeljene mjere od 2021., COM(2017) 54. U skladu s redovnim zakonodavnim postupkom akt
su na marginama sjednice potpisali predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća EU-a čime je
zakonodavni postupak okončan te predstoji objava akta u SL EU-a.
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izmjena uredbi iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru tzv. Omnibus uredbe,
konkretno, Uredbe EP-a i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun
Unije i o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju,
upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/ 2013 o utvrđivanju
pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke
poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/ 2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta
poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima
koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni
reprodukcijski materijal, COM(2016) 605. Predviđene izmjene predstavljaju reviziju
trenutačnih financijskih pravila EU-a kako bi ona postala jednostavnija i usmjerenija na
rezultate. Privremeni dogovor koji su estonsko predsjedništvo Vijećem i EP postigli
12. prosinca 2017. o završnim elementima „Omnibus uredbe“ sada treba odobriti Odbor stalnih
predstavnika (Coreper). Prije nego što je Vijeće 2018. konačno donese, EP treba odobriti
izmjene svih 15 zakonodavnih akata obuhvaćenih „Omnibus uredbom“.
Uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu
produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i uvođenja tehničkih
poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja, COM(2016) 597. Akt se
nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017. Nakon što je Uredba
donesena bez rasprave na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo, Vijeće je postiglo
privremeni dogovor s EP-om 26. listopada 2017. U skladu s redovnim zakonodavnim
postupkom akt su na marginama sjednice potpisali predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća EU-a
čime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava akta u SL EU-a. Uredbom je trajanje
EFSU-a produljeno do 31. prosinca 2020., cilj ulaganja povećao se na 500 milijardi eura,
jamstva iz proračuna EU-a povećana su na 26 milijardi eura (od čega će 16 milijardi eura biti
dostupno za aktiviranje jamstava do sredine 2018.), a doprinos Europske investicijske banke
(EIB) povećao se na 7,5 milijardi eura (s trenutačnih 5 milijardi eura), podložno odobrenju
upravnog odbora EIB-a.
Uredbe EP-a i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz
Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst), COM(2017) 361.

2. Nezakonodavni postupak (suglasnost/savjetovanje)
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje:

Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica i
Sjedinjenih Američkih Država, COM(2015) 491,

Sporazuma između EU-a i Švicarske o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama
stakleničkih plinova, COM(2017) 427,

Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i njezinih država članica i
Kazahstana, JOIN(2016) 26,
Zastupnici su prihvatili prijedlog Komisije o obnovi mandata Elke König na dužnosti predsjednice
Jedinstvenog sanacijskog odbora,
3. Delegirani i provedbeni akti
EP je donio odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 17. studenoga 2017 o
dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 EP-a i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu
regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za određene izvedenice, C(2017) 7684.
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4. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom
Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća EU-a potpisali su:

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 o uspostavi Instrumenta za doprinos
stabilnosti i miru, COM(2016) 447. Akt se nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje
stajališta RH za 2017. Cilj Uredbe je omogućiti Uniji pružanje podrške jačanju obrambenih i
sigurnosnih sposobnosti zemalja partnera. Ova podrška EU-a trebala bi na održiv način podržati
djelotvornost aktivnosti osposobljavanja koje poduzima Unija te razvoj vladavine prava.
Inicijativa Komisije ima za cilj jačanje veze između sigurnosti i razvoja koja je utvrđena 2003. u
Europskoj sigurnosnoj strategiji („sigurnost je preduvjet razvoja”) i na koju se nakon toga
eksplicitno poziva u svim strateškim, globalnim ili tematskim dokumentima. Uredba stupa na
snagu sljedećeg dana od dana objave u SL EU-a.

Direktivu EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih
dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji, COM(2016) 853. Akt se nalazi u Radnom
programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017. Predložene izmjene Direktive 2014/59/
EU (Direktiva o oporavku i sanaciji banaka ili BRRD) dio su zakonodavnog paketa koji
obuhvaća i izmjene Uredbe (EU) br. 575/2013, Direktive 2013/36/EU (Direktiva o kapitalnim
zahtjevima ili CRD) i Uredbe (EU) 806/2014 (Uredba o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu
ili SRMR). Prijedlogom su posebno obuhvaćene ciljane izmjene BRRD-a povezane s
insolvencijskom hijerarhijom imatelja dužničkih instrumenata koje su izdale banke u Uniji za
potrebe usklađivanja s BRRD-om i zahtjevima Total Loss-absorbing Capacity ili TLAC u
pogledu kapaciteta banaka za pokriće gubitaka i dokapitalizaciju. Kako bi se unaprijedilo
operativno izvršenje, ojačale ovlasti za bail-in i izbjegla pravna nesigurnost, standardom TLAC
propisuje se da obveze mogu biti prihvatljive za TLAC samo ako su podređene drugim
obvezama, tj. ako u slučaju insolventnosti ili sanacije pokrivaju gubitke prije drugih
„povlaštenih” obveza koje su izričito neprihvatljive za TLAC, primjerice izvedenice, osigurani
depoziti ili porezne obveze. Dakle, standardom TLAC propisuje se zahtjev za podređenost, uz
određene iznimke, ali ne i način na koji se taj zahtjev mora ispuniti. Direktiva stupa na snagu
sljedećeg dana od dana objave u SL EU-a.

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 (Uredba o kapitalnim zahtjevima ili
CRR) u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva
za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog
rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima
za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe
(EU) br. 648/2012, COM(2016) 850. Akt se nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje
stajališta RH za 2017. Izmjena Uredbe (EU) br. 575/2013 dio je zakonodavnog paketa kojim su
obuhvaćene i izmjene Direktive 2013/36/EU, Direktive 2014/59/EU i Uredbe (EU) br. 806/2014 te joj je cilj poboljšanje postojećih pravila. Uredba se primjenjuje od 1. siječnja 2018.

Uredbu EP-a i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o
zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, COM(2016) 283,

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija
(Tercet), COM(2016) 788,






Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu promjena koje se odnose
na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast
i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja”, COM(2017) 565,
Direktivu EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog
izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu, COM(2016) 248, D.E.U. 11/17. Akt se
nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.
Direktivu EP-a i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju
izvan snage direktiva Vijeća 91/672/EEZ i 96/50/EZ, COM(2016) 82,
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Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz
zemalja koje nisu članice EU-a i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz
zemalja koje nisu članice EU-a, COM(2016) 721,

Odluku EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje
delegiranih akata, COM(2017) 136,

Uredbu EP-a i Vijeća o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012, COM
(2015) 472,

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne
institucije i investicijska društva, COM(2015) 473.
Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava dotičnih akata u SL EU-a.


5. Međuinstitucijski pregovori (čl. 294. UFEU-a) tijekom redovnog zakonodavnog postupka
(trijalog)
Tijekom redovnog zakonodavnog postupka, EP može započeti pregovore s drugim institucijama tek
kad se za određeni 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) (izvor: mrežne
stranice EP-a). Informacije o stupanju u trostrane, međuinstitucijske pregovore (EP, Vijeće EK),
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.
Odobrene su odluke nadležnih odbora EP-a o stupanju u međuinstitucijske pregovore prije prvog
čitanja u EP-u o sljedećim zakonodavnim prijedlozima:

Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem
tržištu i utvrđivanju postupka obavješćivanja u okviru sustava ovlašćivanja i zahtjeva u vezi s
uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj
suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, COM(2016) 821, D.E.U. 17/015 koji
ima za cilj povećati učinkovitost postupka obavješćivanja, povećati transparentnost te poboljšati
kvalitetu i sadržaj dostavljenih obavijesti radi sprečavanja uvođenja diskriminirajućih,
neopravdanih i neproporcionalnih sustava ovlašćivanja ili zahtjeva povezanih s uslugama
obuhvaćenima Direktivom o uslugama. Stajalište EP-a dostupno je ovdje. Akt se nalazi u
Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.

Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa
kojima se uređuju profesije, COM(2016) 822, D.E.U. 17/016 kojim se predlaže
pojednostavljenje postupka kojim države članice trebaju provesti sveobuhvatnu i transparentnu
provjeru proporcionalnosti prije donošenja ili izmjene nacionalnih pravila o profesionalnim
uslugama. Stajalište EP-a dostupno je ovdje. Akt se nalazi u Radnom programu Sabora za
razmatranje stajališta RH za 2017. Zakonodavni prijedlozi dio su paketa mjera o pružateljima
usluga u EU-u iz siječnja 2017. čija je zadaća pružateljima usluga u EU-u olakšati pružanje
usluga potencijalnim klijentima, odnosno olakšati rješavanje administrativnih formalnosti, a
državama članicama pomoći da utvrde zahtjeve koji stvaraju preveliko opterećenje ili su
zastarjeli, a koje pružatelji usluga moraju ispuniti pri domaćem ili prekograničnom poslovanju.
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Prijedlogu uredbe EP-a 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. 17/022. Stajalište EP-a
dostupno je ovdje. Akt se nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za
2017. EP predlaže izmjene i dopune teksta Komisije u pogledu pravila o naknadama, područja
primjene te reemitiranja preko kabelske televizije, uvođenje prijelazne odredbe o primjeni
načela zemlje podrijetla za kupljene igrane filmove i kupljene nastavke televizijskih serija,
ukidanje strogog vremenskog ograničenja te definiranje odgovornosti za postupke izravnog
protoka.
Prijedlogu uredbe EP- a i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije
i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005, COM(2016) 825, D.E.U. 17/019. Akt se
nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.

II. Ostalo
EP, Vijeće i EK 12. prosinca 2017. pokrenuli su novi internetski Međuinstitucijski registar delegiranih
akata koji za cilj ima osigurati veću transparentnost zakonodavnog postupka i olakšati pronalaženje i
praćenje odluka EU-a donesenih u obliku delegiranih akata. Registar je dostupan na svim službenim
jezicima EU-a.
Početkom prosinca objavljeno je četvrto izdanje studije „Mapping the Cost of Non-Europe“ koju je
izradio think tank EP-a u sklopu dugoročnog projekta identificiranja i analize „troška ne-Europe“ u
raznim područjima politika EU-a tijekom petogodišnjeg institucionalnog ciklusa za razdoblje
2014.-2019. Projekt je inicirao EP još 1980-ih, a cilj mu je izmjeriti „dodanu vrijednost EU-a“,
odnosno učinkovitost i potencijalne koristi i prednosti za europsko gospodarstvo kroz provođenje niza
političkih inicijativa na razini Unije kao što su primjerice širenje i produbljivanje digitalnog
jedinstvenog tržišta, sustavnija koordinacija nacionalnih i europskih obrambenih politika ili povećana
suradnja u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Prednosti i koristi se mjere prvenstveno u
dodanom BDP-u ili racionalnijem korištenju javnih resursa. Najnovija analiza sugerira da bi
provođenje mjera u okviru politika EU-a tijekom zadanog razdoblja moglo povećati europsko
gospodarstvo za 1 751 milijardi eura godišnje, odnosno ili 12% BDP-a EU-28 (2016).
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 15. do 18. siječnja 2018. u Strasbourgu.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u prosincu 2017. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
4. prosinca – predstavljanje Izmijenjenog prijedloga direktive Europskog parlamenta (EP) i Vijeća o
određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu, izmjeni
Uredbe (EZ) br. 2006/2004 EP-a i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ EP-a i Vijeća te stavljanju izvan
snage Direktive 1999/44/EZ EP-a i Vijeća; predstavljanje Komunikacije Europske komisije (EK)
EP-u, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Kako unaprijediti
funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju“; predstavljanje Nacrta izvješća EP-a o provedbi
odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima,
18. prosinca – razmjena mišljenja s Europskom komisijom o Radnoj skupini za supsidijarnost,
proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije“; trenutačno stanje pregovora o
povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (Brexit).
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Sudjelovanje zastupnika Hrvatskoga sabora u
međuparlamentarnoj suradnju u Europskoj uniji u 2017.
Sudjelovanje u međuparlamentarnoj suradnji predstavlja važan instrument koordinacije i
ostvarivanja utjecaja nacionalnih parlamenata na postupak donošenja odluka na europskoj razini,
a obuhvaća suradnju Europskoga parlamenta s nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih
parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem.
Međuparlamentarna suradnja oblikuje se prema ključnim političkim zbivanjima u Europskoj uniji.
Tijekom 2017. središnje teme rasprava u okviru međuparlamentarne suradnje bile su: promišljanje
o budućnosti Europske unije, izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, migracije,
sigurnosna pitanja, borba protiv klimatskih promjena te jačanje vladavine prava unutar EU-a.
Prioriteti malteškog predsjedanja Vijećem bili su usredotočeni na: migracije; unutarnje tržište,
sigurnost građana, socijalnu uključenost, europsko susjedstvo i pomorski sektor, a prioriteti
estonskog predsjedanja na: otvoreno i inovativno europsko gospodarstvo, sigurnu Europu, digitalnu
Europu i slobodni protok podataka te uključivu i održivu Europu.
Tijekom 2017. zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su na 25 sastanaka u okviru
međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji, koja se odvijala u redovitim forumima putem
Konferencije predsjednika parlamenata EU-a, Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC), Europskog parlamentarnog tjedna, Međuparlamentarne konferencije o
stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji, Međuparlamentarne
konferencije o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj
politici. U okviru parlamentarne dimenzije malteškog predsjedanja Vijećem EU-a zastupnici su
sudjelovali na sastancima predsjednika odbora za socijalna pitanja i predsjednika odbora za
gospodarstvo i okoliš parlamenata država članica EU-a. Tijekom 2017. održano je 14
međuparlamentarnih sastanaka odbora (od kojih tri u okviru Europskog parlamentarnog tjedna) na
kojima je Hrvatski sabor bio zastupljen na zastupničkoj i/ili službeničkoj razini. U Europskom
parlamentu su, na inicijativu predsjednika EP-a Antonia Tajanija i uz potporu relevantnih odbora EP
-a, održane i dvije konferencije na visokoj razini na teme migracija i turizma.
U listopadu 2017. u Europskom parlamentu održan je konstituirajući sastanak Zajedničke skupine
za parlamentarni nadzor Europola (Joint Parliamentary Scrutiny Group – JPSG), nakon što je
Konferencija predsjednika parlamenta EU-a 24. travnja 2017. donijela Zaključke o uspostavi
JPSG-a, a Dodatkom I. detaljnije je uređen sastav i funkcioniranje JPSG-a. Konferencija
predsjednika preporučila je da se na konstituirajućem sastanku usvoji poslovnik JPSG-a, koji će
omogućiti njezino djelovanje. Naime, u skladu s odredbama članka 51. Uredbe o Europolu
(Uredba (EU) 2016/794), organizaciju i poslovnik JPSG-a određuju zajedno EP i nacionalni
parlamenti. Tijekom sastanka zastupnici su razmijenili mišljenja o primjeni članka 51. Uredbe o
Europolu koji se odnosi na zajednički parlamentarni nadzor Europola, ključnim prioritetima EU-a
u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala u ciklusu politika za razdoblje 2018. – 2021.,
borbi protiv terorizma te o višegodišnjim ciljevima Europola za razdoblje 2018. – 2020.
Provedena je prethodna rasprava o prvom nacrtu poslovnika JPSG-a i podnesenim amandmanima.
Konačno donošenje poslovnika očekuje se na sljedećem sastanku JPSG-a koji će se održati u
Bugarskoj 18. i 19. ožujka 2018. godine.
U okviru međuparlamentarne suradnje nastavljena je i dobra praksa posjeta odbora Europskog
parlamenta Hrvatskom saboru, kao i posjeta visokih dužnosnika institucija EU-a te bilateralnih
susreta s dužnosnicima država članica EU-a.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
Parlamentarna dimenzija bugarskog predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja –
30. lipnja 2018.)
21. – 22. siječnja – Sofija – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
15. – 17. veljače – Sofija – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj
politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
18. – 19. ožujka – Sofija – sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor aktivnosti
Europola (JPSG)
13. – 14. svibnja – Sofija – sastanak predsjednika odbora nacionalnih parlamenta država članica
EU-a nadležnih za energetiku
17. – 19. lipnja – Sofija – 59. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
Sastanci u organizaciji estonskog parlamenta
28. – 29. siječnja – Tallinn – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
23. – 24. travnja – Tallinn – Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije
Međuparlamentarni sastanci s nacionalnim parlamentima (1. siječnja – 30. lipnja 2018.)
24. siječnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
migracija, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)
EP-a
19. – 20. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2018. u okviru
kojega se održava Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i međuparlamentarni sastanci
odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun
(BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a
27. veljače – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
globalnih sporazuma o izbjeglicama te sigurnoj, uređenoj i redovitoj migraciji, u organizaciji
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a
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
17. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora
„Implementacija zaštite podataka u državama članicama“, u organizaciji Odbora za građanske
slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a
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
20. lipnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora „Ulaganje EU-a
u transportne mreže nakon 2020.“, u organizaciji Odbora za promet i turizam (TRAN) EP-a
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za siječanj 2018.
21. – 22. siječnja – Sofija – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
24. siječnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
migracija, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)
EP-a
28. – 29. siječnja – Tallinn – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
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