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

Bilten br. 3
Studeni 2014.

Tema broja:
Europska komisija 2014.-2019.
Europski parlament je 22. listopada potvrdio novu Europsku komisiju u razdoblju 2014.-2019. pod
vodstvom Jean-Claudea Junckera s 423 glasova „za“ (60,52% danih glasova), 209 „protiv“ i 67
suzdržanih. Na temelju potvrde Europskog parlamenta Komisiju imenuje Europsko vijeće odlučujući
kvalificiranom većinom. U skladu s odredbama Ugovora iz Lisabona nova EK-a preuzima dužnost
1. studenoga 2014.
Europski izbori 2014., prvi nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, uveli su novinu u pogledu
uloge Europskog parlamenta u izboru predsjednika EK-a. Prema čl. 17., st. 7. Ugovora o EU-u (UEU)
Europski parlament, na prijedlog Europskog vijeća i uzimajući u obzir rezultat izbora za Europski
parlament, bira predsjednika EK-a većinom glasova svih članova, dok je istoga prije stupanja na snagu
Ugovora iz Lisabona samo potvrđivao. Ujedno, ovi su europski izbori omogućili biračima da uz
zastupnike EP-a biraju i čelnika izvršne vlasti EU-a. Na taj način građanima je dana mogućnost
izravnijeg utjecaja na formuliranje politika EU-a s obzirom da predsjednik EK-a ima ključnu ulogu u
odabiru i promicanju politika EU-a.
Jean-Claude Juncker izabran je za predsjednika EK-a u srpnju 2014. Jucker, kojeg je predložio EPP
nakon što je osvojio najveći broj mandata u EP-u na svibanjskim izborima, dobio je 422 zastupnička
glasa (od potrebnih 376). Europsko vijeće ga je službeno predložilo za mjesto predsjednika Komisije
27. lipnja 2014.
Junker je u srpnju 2014. predstavio svoje političke smjernice za sljedeću EK-a pod naslovom „Novi početak
za Europu: moj program za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene“ koje obuhvaćaju deset
političkih područja: (i) novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja, (ii) povezano jedinstveno digitalno
tržište, (iii) čvrsta energetska unija s naprednom klimatskom politikom, (iv) bolje povezano i pravednije
unutarnje tržište s jačim industrijskim temeljima, (v) bolje povezana i pravednija Ekonomska i monetarna
unija, (vi) razuman i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini s SAD-om, (vii) područje pravosuđa i
temeljnih prava utemeljeno na uzajamnom povjerenju, (viii) put prema novoj migracijskoj politici, (ix) EU
kao jači globalni čimbenik i (x) Unija demokratskih promjena.
Glasovanju o davanju potvrde novoj Komisiji prethodilo je predstavljanje kolegija povjerenika, programa i
prioriteta nove Komisije. Jean-Claude Juncker, govoreći o prioritetima buduće EK-a, istaknuo je potrebu
suradnje država članica, glavnih političkih stranaka i EK-a na strukturi s tri stupa: strukturnim reformama,
fiskalnoj vjerodostojnosti i ulaganjima. Prve zakonodavne inicijative nove Komisije bit će usmjerene na
iskorištavanje punog potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta i osnivanje energetske unije.
U skladu sa smjernicama za odobrenje EK-a, sadržanim u Prilogu XVI. Poslovnika EP-a, kako bi EP
glasovanjem potvrdio cjelokupni kolegij Komisije saslušanje svakog kandidata za povjerenika održava se
pred odgovarajućim odborom EP-a. U rujnu 2014. grupa nezavisnih konzultanata koji se bave europskim
pitanjima pokrenula je projekt za ocjenu nastupa kandidata za članove EK-a tijekom saslušanja pred
nadležnim odborima EP-a. Kriteriji na kojima se temelji ocjena su sljedeći: kredibilnost i energičnost
(poznavanje tema iz dodijeljenog portfelja i sposobnost nošenja s pritiskom; interakcija sa zastupnicima),
pristupačnost te spremnost na komunikaciju sa sugovornicima izvan institucija EU-a. Pritom su u obzir
uzeta izlaganja kandidata pred nadležnim odborom kao i podneseni odgovori na upitnik pred saslušanje u
EP-u. Najvišu ocjenu dobio je hrvatski kandidat za člana EK-a Neven Mimica (9,5/10).
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Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove je tijekom listopada 2014. održao pet sjednica:
37. sjednica – rasprava o Izvješću o kandidatu Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije
38. sjednica – zajednička sjednica s Odborom za zaštitu okoliša i prirode; rasprava o dokumentu COM (2014)
397 iz perspektive načela supsidijarnosti
39. sjednica – donošenje obrazloženog mišljenja o dokumentu COM (2014) 397, donošenje dopune Radnog
programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu, donošenje zaključka o sudjelovanju
Hrvatskoga sabora u sufinanciranju IPEX-a u 2015. i 2016. godini
40. sjednica – zajednička sjednica s Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije; predstavljanje
Partnerskog sporazuma za programiranje fondova Europske unije za razdoblje 2014. – 2020.
41. sjednica – zajednička sjednica s Odborom za pravosuđe; rasprava o Izvješću ministarstva pravosuđa o
sastanku Vijeća Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove održanom 10. listopada 2014. godine.
Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu
Na temelju članka 152. stavka 5. i 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora, slijedom zaključka Odbora za zaštitu
okoliša i prirode, Odbor za europske poslove je na sjednici održanoj 6. listopada 2014. jednoglasno dopunio
Radni program za 2014. godinu Prijedlogom Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva
2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada,
2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i
akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi COM (2014) 397.
Nakon dopune Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu, Odbor za
europske poslove je 9. listopada 2014. proslijedio Stajalište Republike Hrvatske o dokumentu COM (2014) 397
Odboru za zaštitu okoliša i prirode.
Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora je u skladu s člankom 15. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i
Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima na 37. sjednici održanoj 6. listopada 2014., raspravio Izvješće
o kandidatu Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije u mandatnom razdoblju od 2015. – 2021.
godine, koje je Vlada Republike Hrvatske dostavila predsjedniku Hrvatskoga sabora, aktom od 25. rujna 2014.
godine.
Nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove donio je mišljenje kojim je podržao Izvješće o kandidatu
Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije.
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Predstavljanje Partnerskog sporazuma za programiranje fondova Europske unije za razdoblje
2014.-2020.
Predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije su na zajedničkoj sjednici Odbora za
europske poslove i Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije, održanoj 15. listopada 2014.
predstavili sadržaj Partnerskog sporazuma za programiranje fondova Europske unije za razdoblje 2014.-2020.
Partnerski sporazum sastoji se od 7 tematskih područja usmjerenih na ostvarivanje tri cilja: stvaranje novih
radnih mjesta, izgradnja snažnijeg gospodarstva i stvaranje ravnopravnijeg i uključivog društva. Jedan od
glavnih prioriteta Partnerskog sporazuma jest aktivno uključivanje ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i
državnoj razini u sposobnosti apsorpcije sredstava u cilju podizanja Hrvatske na ljestvici konkurentnosti.
Predstavljanje rada Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO)
U organizaciji Odbora za europske poslove u Saboru je 17. listopada 2014. predstavljen rad Europskoga
gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Rad EGSO-a je predstavilo šest od njegovih devet članova iz
Republike Hrvatske: Ana Milićević-Pezelj, Marija Hanževački, Violeta Jelić, Lidija Pavić-Rogošić, Marina
Škrabalo i Toni Vidan.
Europski gospodarski i socijalni odbor savjetodavno je tijelo Europske unije koje okuplja predstavnike civilnog
društva država članica. Članovi EGSO-a predstavili su okupljenim zastupnicima svoj rad tijekom prve godine
članstva Hrvatske u Europskoj uniji te su izrazili želju za jačanjem suradnje sa Saborom, osobito kada je riječ o
definiranju strateških prioriteta djelovanja. Sastanak je zaključen dogovorom o budućoj suradnji i načinima
razmjene informacija između Sabora i Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora radi osiguranja što
učinkovitijeg zastupanja hrvatskih interesa u zakonodavnom postupku na razini Europske unije.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. do 30 listopada 2014. izravno dostavile 74 dokumenta
odnosno prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije u zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 30. listopada
2014.:
MEĐUNARODNA TRGOVINA
Oznaka
akta
COM
(2014)
585

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tarifnom postupanju za robu podrijetlom
iz Ekvadora; s Prilogom

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
3. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU

PRORAČUN
Oznaka
akta

COM
(2014)
616

COM
(2014)
620

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Europskog fonda za
prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13 Međuinstitucijskog sporazuma od
2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj
disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev
EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća za mobilizaciju Europskog fonda za
prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od
2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj
disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
3. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU
7. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU
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Oznaka
akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost

COM
(2014)
630

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi sredstava iz Europskog fonda za
prilagodbu globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucijskog sporazuma od
2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj
disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev
EGF/2014/008 FI/STX Rauma)

14. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU

COM
(2014)
641

Pismo izmjene Nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 - Opći račun prihoda - Račun rashoda
po odjeljcima - Odjeljak III. – Komisija Odjeljak IX. – Europski nadzornik za zaštitu
podataka

16. 10. 2014.
/

Nacrt izmjene Proračuna br. 7 za Opći proračun za 2014. - Opći račun prihoda - Račun
rashoda po odjeljcima - Odjeljak III. - Komisija

17. 10. 2014
/

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske
unije

17. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU

Nacrt izmjene Proračuna br. 6 za Opći proračun za 2014. - Opći račun prihoda Račun rashoda po odjeljcima - Odjeljak III. – Komisija - Odjeljak VIII. – Europski
ombudsman

17. 10. 2014.
/

Pismo izmjene br. 1 za Nacrt općeg proračuna za 2015. - Račun rashoda po odjeljcima Odjeljak III. – Komisija - Odjeljak VIII. – Europski ombudsman

20. 10. 2014.
/

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Europskog fonda za prilagodbu
globalizaciji, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.
između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u
proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/005 FR/
GAD) iz Francuske

24. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU

COM
(2014)
650
COM
(2014)
648
COM
(2014)
649
COM
(2014)
637
COM
(2014)
662

PRAVNA PITANJA
Oznaka
akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost

COM
(2014)
318

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti u
vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim
mjerama (kodifikacija); s prilozima

9. 10. 2014.
Kodifikacija

COM
(2014)
374

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država
članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, (kodifikacija); s prilozima

9. 10. 2014.
Kodifikacija

COM
(2014)
317

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama koje Unija može poduzeti
slijedom izvješća koje je donijelo Tijelo za rješavanje sporova WTO-a u pogledu
antidampinških i antisubvencijskih pitanja (kodifikacija); s prilozima

9. 10. 2014.
Kodifikacija

COM
(2014)
660

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz
zemalja koji nisu članice Europske unije (kodifikacija); s prilozima

27. 10. 2014.
Kodifikacija

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Oznaka
akta
COM
(2014)
558

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima; s
prilozima

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
1. 10. 2014.
27. 11. 2014.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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RIBARSTVO
Oznaka
akta

COM
(2014)
614

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za
stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i ribarstvo koje iskorištava te
stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe
Vijeća (EZ) br. 1098/2007

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
6. 10. 2014.
Isključiva
nadležnost EU

REGIONALNI RAZVOJ
Oznaka
akta
COM
(2014)
666

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Prijedlog odluke Vijeća o porezu "octroi de mer" u najudaljenijim francuskim regijama; s
Prilogom

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
29. 10. 2014.
25. 12. 2014.

Aktivnosti radnih tijela Hrvatskoga sabora
Odbor za zaštitu okoliša i prirode
Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na 54. sjednici održanoj 9. listopada razmotrio Stajalište Republike Hrvatske
o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za
sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ COM (2014) 20,
D.E.U. br. 14/035 te donio mišljenje.
Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Odbor za europske poslove je, na temelju ovlasti dodijeljenih Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade
Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora, održao 2. listopada 2014.
zajedničku sjednicu s Odborom za zaštitu okoliša i prirode na kojoj je iz perspektive načela supsidijarnosti
raspravljao o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/98/EZ o otpadu,
94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim
vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi COM (2014) 397.
Nakon provedene rasprave, uzimajući u obzir zaključak Odbora za zaštitu okoliša i prirode od 3. listopada 2014.,
Odbor za europske poslove je na temelju članka 158. stavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na sjednici
održanoj 6. listopada 2014., donio Obrazloženo mišljenje kojim je utvrdio da Prijedlog direktive nije u skladu s
načelom supsidijarnosti.
U skladu s odredbama Lisabonskog ugovora predsjednik Sabora Josip Leko uputio je Obrazloženo mišljenje
predsjednicima Europskoga parlamenta, Europske komisije i predsjedavajućem Vijeća Europske unije.
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM
(2014) 666

Prijedlog odluke Vijeća o porezu "octroi de mer" u najudaljenijim francuskim regijama;
s Prilogom

Rok za
supsidijarnost
25.12.2014.
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Oznaka
akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Rok za
supsidijarnost

COM
(2014)
558
COM
(2014)
557
COM
(2014)
465
COM
(2014)
581
COM
(2014)
556

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima;
s prilozima

27. 11. 2014.

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o
utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova
koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za
osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) i o stavljanju izvan snage i zamjeni
Odluke Vijeća 2005/681/PUP
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja
emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne
strojeve, s prilozima
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i
uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
90/167/EEZ; s prilozima

26. 11. 2014.

25. 11. 2014.

21. 11. 2014.

11. 11. 2014.

Usklađivanje zakonodavstva
ZAKONI USKLAĐENI SA ZAKONODAVSTVOM EU U HRVATSKOM SABORU OD 1. DO 31. LISTOPADA 2014.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije i sastanke održane u rujnu i listopadu
29.-30. rujna – Rim – Međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u Europskoj uniji
Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Srđan Gjurković sudjelovao je na redovitoj
Međuparlamentarnoj konferenciji o gospodarskom upravljanju u EU-u, koja je okupila zastupnike nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta.
Svrha konferencije bila je razmjena mišljenja o proračunskim politikama i ostalim pitanjima obuhvaćenim
Ugovorom o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Tijekom konferencije
zastupnici su raspravljali o mjerama za postizanje gospodarskog rasta, s posebnim osvrtom na mjere za jačanje
ulaganja i smanjenje nejednakosti; o mjerama za bolje gospodarsko i financijsko upravljanje; stvaranju
bankovne unije i financiranju realnog gospodarstva te o koordinaciji europskih poreznih politika, posebno u
odnosu na digitalno gospodarstvo.
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Hrvatski predstavnik se u svomu izlaganju osvrnuo na činjenicu da je Europska komisija utvrdila da je samo 10
posto preporuka za pojedine zemlje za 2013. godinu potpuno provedeno, a da je 45 posto preporuka ostvarilo
ograničen ili nikakav napredak te smatra da je potrebno mijenjati određene politike. U raspravi o instrumentima
EU-a za gospodarsko i financijsko upravljanje upoznao je sugovornike s hrvatskim gospodarskim i financijskim
pokazateljima te istaknuo potrebu solidarnosti država iz područja eura prema onima koje u njemu ne sudjeluju.
Ponovio je kako bi izdavanje zajedničkih euroobveznica zemalja s visokim kreditnim rejtingom i članica s
manjim kreditnim rejtingom smanjilo kamate i osiguralo njihov brzi izlazak iz krize. Istaknuo je i to da Hrvatska
sa stabilnim i dobro kapitaliziranim bankovnim sustavom podupire mjere za daljnje jačanje europskog
bankovnog sustava.
2. -3. listopada – Budimpešta – 2. dunavska parlamentarna konferencija
Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sudjelovao je na konferenciji zajedno s predstavnicima parlamenata
14 država obuhvaćenih Strategijom EU-a za dunavsku regiju (EUSDR), na kojoj se u okviru radnih panela
raspravljalo o uspostavi mehanizama konzultacija o Strategiji između nacionalnih/pokrajinskih parlamenata i
vlada, kao i između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta; o budućem okviru konferencije; o zaštiti
od poplava u okviru Strategije te o integraciji romske populacije.
U Zajedničkoj izjavi, koja je usvojena na kraju konferencije, usuglašeno je da nacionalni/pokrajinski
parlamenti najmanje jednom godišnje raspravljaju o stanju provedbe Strategije; da uspostave stalni mehanizam
konzultacija imenujući službenika u parlamentu osobom za kontakt za sva pitanja povezana sa Strategijom te da
se zainteresirani zastupnici EP-a iz država dunavske regije pozivaju na godišnju dunavsku konferenciju
parlamentaraca. Sudionici su također naglasili važnost usklađene prekogranične zaštite od poplava za cijeli
teritorij dunavskog sliva i pritoka Dunava te su istaknuli da EUSDR prilikom provedbe Direktive o politici voda
i Direktive o poplavama mora vlastitim instrumentima pomagati koordinaciju među zemljama radi postizanja što
usklađenijih i učinkovitijih intervencija. Sudionici su potaknuli lokalne zajednice da iskoriste stručne rezultate
rada na ovom području te da se aktivno pripreme za svladavanje opasnosti od ekstremnih vremenskih uvjeta.
Zaključno naglasili su važnost integracije romskog stanovništva koje živi u Dunavskoj regiji, posebno putem
obrazovnih programa i poboljšanja njihovih uvjeta života.
6.-7. listopada – Zagreb, Ludbreg – sastanak Odbora za energetiku, zaštitu okoliša i voda Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
Sastanak Odbora za energetiku, okoliš i vode Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran održan je u
Hrvatskome saboru na prijedlog predsjednika Odbora Stefana Schennacha, a slijedom aktivne potpore koju
Hrvatska pruža od samog početka ideji jačanja Unije za Mediteran i njezine želje da još više razvija svoju
sredozemnu komponentu te aktivno doprinosi razvoju čvrstih veza između Europske unije i sredozemnih država,
posebno onih s južne obale. Također, prepoznata je aktivna uloga Hrvatske u projektima Unije za Mediteran
povezanim sa zaštitom okoliša kao i dosadašnji angažman hrvatskih zastupnika Melite Mulić i Ante Babića u
Parlamentarnoj skupštini.
Sastanku su prisustvovala izaslanstva 16 parlamenata, a glavne teme bile su politika zaštite okoliša u Hrvatskoj,
upotreba obnovljivih izvora energije u području gradnje, razvoj održivog turizma na Sredozemlju, buduća
suradnja Odbora s inicijativama MedPAN, Horizon 2020 i Let's do it Mediterranean. Također, predstavljene su
daljnje perspektive projekta "Eko-gradovi", u koji će se uključiti hrvatski gradovi Vis i Komiža, koji
predstavljaju primjer dobre prakse na području očuvanja okoliša i održivog razvoja.
13.-14. listopada – Rim – sastanak predsjednika odbora za temeljna prava nacionalnih parlamenata država
članica EU-a i EP-a
Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin sudjelovao je na sastanku
predsjednika nadležnih odbora parlamenata država članica i EP-a, koji se u okviru talijanskog predsjedanja
Vijećem EU-a održao u talijanskom Zastupničkom domu od 13. do 14. listopada ove godine.
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Na sastanku su razmijenjena mišljenja o jačanju ljudskih prava u borbi protiv isključenosti, zaštiti podataka i
novim pravima u digitalnoj eri; europskoj politici migracija i azila te o novim instrumentima za borbu protiv
diskriminacije. Pozdravljeno je imenovanje prvog potpredsjednika nove Europske komisije, koji u svom
području nadležnosti ima eksplicitno navedena ljudska prava; istaknuta je potreba potpore nacionalnih
parlamenata institucijama EU-a, posebno u zaštiti ljudskih prava, kao i donošenje unutarnje strategije o ljudskim
pravima. Iznesen je i prijedlog o stvaranju mreže nadležnih parlamentarnih odbora, koji bi se redovito sastajali i
razmjenjivali primjere dobre prakse na području zaštite ljudskih prava i očuvanja temeljnih europskih
vrijednosti, posebno iskazanih u Povelji EU-a o temeljnim pravima. U raspravi o zaštiti podataka, iskazana je
potreba demokratskije kontrole svih službi zaduženih za očuvanje osobnih podataka, s posebnim naglaskom na
transnacionalnoj suradnji između policijskih i pravosudnih tijela u cilju jamstva sigurnosti za sve europske
građane. Sudionici su se referirali i na jačanje vladavine prava, kao područja zajedničkog djelovanja. Pritom je
istaknuta Komunikacija Komisije o vladavini prava kao novi okvir za suzbijanje svih mogućih povreda
vladavine prava. Zaključno, pravedan pravosudni sustav, učinkovita vladavina prava, nezavisne institucije i
dinamično civilno društvo navedeni su kao ključni elementi za postizanje povjerenja građana u demokratske
institucije.
16. listopada – Bruxelles – sastanak Odbora za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava Parlamentarne
skupštine Unije za Mediteran
Prvi sastanak Odbora za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava PS UzM, nakon konstituiranja novog saziva
Europskog parlamenta, održan je u EP-u 16. listopada pod predsjedanjem zastupnika EP-a Renata Sorua (S&D,
Italija). On je preuzeo predsjedanje od zastupnice Tokia Saïfe (Francuska, EPP), koja je bila na čelu Odbora od
početka uspostave Euro-mediteranske parlamentarne skupštine (EMPA) 2004.
Glavne teme sastanka bile su aktivnosti EU-a na području migracija i azila; razmjena mišljenja o radnoj temi
Odbora za 2014.-2015. godinu „Uloga parlamenata u zaštiti i promicanju ljudskih prava“; novi projekti Unije za
Mediteran te izraelsko-palestinski odnosi. U raspravi je istaknuto da su tragični događaji kod Lampeduse bili
povod za osnivanje Radne skupine za Sredozemlje, kojom se pokušava razviti sveobuhvatna strategija te
odrediti prioritetna djelovanja na temelju načela sprječavanja, zaštite i solidarnosti. Naglašen je značaj dovršetka
Zajedničkog europskog sustava azila kao i razvoj u području upravljanja granicama, posebno u pogledu
upravljanja Schengenom i novih prijedloga o pametnim granicama.
Pojašnjeno je da će 30 projekata dobiti oznaku Unije za Mediteran do kraja 2014., a u pripremi ih je još 100.
Posebno su izdvojeni projekti „Vještine za uspjeh-vještine za zapošljavanje žena“, „Integrirani program za
borbu protiv zagađenja jezera Bizerte“, „Naraštaj poduzetnika“ i „Med REScp Post Rio+20 - Promicanje
održive potrošnje i proizvodnje i učinkovitih resursa na Sredozemlju“. Na donatorskoj konferenciji o obnovi
Gaze, koja je održana u Kairu 12. listopada, EU je ponovio svoju spremnost za nastavkom pomoći Palestinskoj
samoupravi u izgradnji institucionalnih kapaciteta i obnovi Gaze, pronalaženju rješenja za teritorijalnu
povezanost, otvaranju morske veze za povezivanje Gaze s Europom te se obavezao na dodatnih 450 milijuna
eura za obnovu Gaze.
26.-27. listopada – Rim – sastanak predsjednika odbora za poljoprivredu, industrijski razvoj i mala i srednja
poduzeća nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a
Predsjednik Odbora za poljoprivredu Franjo Lucić sudjelovao je na sastanku predsjednika odbora za
poljoprivredu, industrijski razvoj i mala i srednja poduzeća nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a,
koji se u okviru talijanskog predsjedanja Vijećem EU-a održao u talijanskom Zastupničkom domu od 26. do 27.
listopada ove godine.
Glavne teme sastanka bile su proizvodnja hrane; zaštita okoliša; razvoj ruralnog prostora i ekološka
poljoprivredna proizvodnja; internacionalizacija malog i srednjeg poduzetništva i uklanjanje trgovinskih
barijera, s naglaskom na smanjenju troškova komunikacije, transporta i logistike radi jačeg pozicioniranja malih
i srednjih poduzetnika; kao i oživljavanje industrijskog sektora putem ulaganja u inovacije, boljeg pristupa
izvorima financiranja i kapitala, osiguranja boljih tržišnih uvjeta te jačeg korištenja ljudskog kapitala i vještina.
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Tijekom rasprave o prijedlogu nove Uredbe EP-a koja će regulirati područje ekološke poljoprivredne
proizvodnje, hrvatski predstavnik upozorio je na problem koji bi za poljoprivredne proizvođače u Hrvatskoj
nastao zabranom paralelne (mješovite) poljoprivredne proizvodnje s obzirom da je 50 posto poljoprivrednih
gospodarstava s ekološkom proizvodnjom mješovito te bi uvođenje novog pravila rezultiralo napuštanjem
ekološke poljoprivredne proizvodnje i pojačalo pritisak na prirodne resurse i biološku raznolikost. Također,
upozorio je i na problem nedostatka ekološkog sjemena i potrebu pronalaženja rješenja korištenjem netretiranog
konvencionalnog sjemena u prijelaznom razdoblju.
Govoreći o povezivanju poljoprivrede i malog i srednjeg poduzetništva te o mogućnosti uvođenja shema
kvalitete za nepoljoprivredne proizvode, upozorio je na nužnost pojednostavljivanja i skraćivanja trajanja
postupaka zaštite kvalitete (oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih
specijaliteta), koje bi osnažilo ruralni razvoj i pozitivno djelovalo na očuvanje tradicije i identiteta pojedinog
kraja, a posredno bi utjecalo i na zadržavanje mladih osoba u ruralnim područjima.
30.-31. listopada – Zagreb/Osijek – posjet predsjednika Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskoga
parlamenta Czeslawa Adama Siekierskog
Predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskoga parlamenta Czeslaw Adam Siekierski boravio
je u dvodnevnom posjetu Hrvatskoj 30. i 31. listopada 2014., na poziv Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga
sabora. S obzirom na to da je Siekierski u prošlom sazivu Europskoga parlamenta, između ostaloga, bio
izvjestitelj za Rezoluciju EP-a o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, koja je usvojena u veljači
2014., glavni povod njegovog posjeta bili su razgovori o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava u
Hrvatskoj. Na tu temu, održana su dva okrugla stola, u Osijeku i Zagrebu, na kojima su sudjelovali svi
relevantni sugovornici - od predstavnika lokalne i regionalne samouprave, Ministarstva poljoprivrede, HGK-a,
Hrvatske poljoprivredne komore, zastupnika HS-a i hrvatskih zastupnika u EP-u do predstavnika malih
poljoprivrednih gospodarstava i njihovih stručnih udruga. Zastupnika Sikierskog primio je i predsjednik HS-a
Josip Leko.
U svim razgovorima naglašeno je da razvoj poljoprivrede i malih poljoprivrednih gospodarstava nije važan
samo za gospodarstvo općenito, nego i za demografsku opstojnost ruralnih područja jedne zemlje, pa tako i
Hrvatske; pozdravljeno je usvajanje Rezolucije Europskoga parlamenta o budućnosti malih poljoprivrednih
gospodarstava, koja je prepoznala aktualne probleme poljoprivrede i dala smjernice koje pružaju mogućnost
opstanka malih seoskih gospodarstava kroz uspostavu instrumenata podrške i na razini EU-a i na nacionalnoj
razini; posebnu ulogu lokalnih vlasti, koje trebaju osigurati prodaju proizvoda na lokalnim tržištima; razvoj
ekološke proizvodnje; poticanje razvoja turizma i putem njega promicanje proizvoda s tih gospodarstava;
jačanje položaja malih gospodarstava i njihove opstojnosti na tržištu putem međusobnog udruživanja, posebno
putem poljoprivrednih zadruga.
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Aktivnosti službenika Ureda za međunarodne i europske poslove i Odbora za europske poslove
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom listopada 2014. na dva sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojima se raspravljalo:
6. listopada – odgovor Europske unije na rusku zabranu uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Unije
13. listopada – socijalna dimenzija Ekonomske i monetarne unije

Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora informaciju s plenarne sjednica Europskog parlamenta,
održane u Strasbourgu od 20. do 23. listopada 2014.
Sažetak s plenarne sjednice Europskog parlamenta
Ključna tema plenarne sjednice bio je izbor nove Europske komisije za razdoblje 2014.-2019. Zastupnici su,
nakon predstavljanja kolegija povjerenika, programa i prioriteta nove Komisije, glasovanjem potvrdili
predsjednika, visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ostale članove Europske
komisije kolektivno, kao tijelo, čime su stvoreni uvjeti za donošenje odluke Europskog vijeća o imenovanju
nove Komisije i početak njezina rada 1. studenog 2014.
U skladu s proračunskim postupkom, Parlament je usvojio stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za
2015. Sjednica je započela izjavama Europske komisije na temu sprječavanja i upravljanja poplavama na
europskoj razini i odgovora na krizu povezanu s ebolom. Zastupnici su, između ostaloga, raspravljali o radu
Komisije Barroso II, pripremama za sastanak Europskog vijeća (23.-24. listopada), stanju u Kobaneu, prijetnji koju
predstavlja Islamska država i borcima iz Europe u redovima Islamske države. Nakon prethodnih rasprava
usvojeno je stajalište u prvom čitanju o Prijedlogu izmjene Uredbe (EU) br. 374/2014 o smanjenju ili ukidanju
carina na robu podrijetlom iz Ukrajine, rezolucije o provedbi prioriteta za 2014. u okviru Europskog semestra,
slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Rusiji, Uzbekistanu i Meksiku te o
Prijedlogu direktive Vijeća o provedbi Sporazuma o utvrđivanju određenih vidova organizacije radnog vremena
u unutarnjoj plovidbi. Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje Dodatnog protokola uz Sporazum o slobodnoj
trgovini između Europske unije i Republike Koreje, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske
Europskoj uniji. Odobren je prijedlog izmjene proračuna Europske unije br. 2 za 2014. i četiri zahtjeva za
mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za pomoć radnicima koji su otpušteni kao tehnološki
višak u Španjolskoj, Francuskoj i Belgiji. Dana je razrješnica za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2012.
Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije, a odbijeno davanje razrješnice Europskom vijeću i
Vijeću EU-a.
Na početku plenarne sjednice predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz pozvao je sve strane uključene u
sukob u Sjevernoj Irskoj da se suzdrže od bilo kakve provokacije usmjerene na ugrožavanje mirovnog procesa i
da razvijaju dijalog kao jedino moguće sredstvo u okviru novog kruga pregovora pokrenutog 16. listopada.
Pritom je ponovio spremnost Parlamenta da djeluje kao nepristrani posrednik u tom procesu. Izvijestio je kako je
latvijska zastupnica Iveta Grigule 16. listopada napustila klub Europe slobode i izravne demokracije (EFDD)
čime EFDD više nije ispunjavao uvjete iz Poslovnika o osnivanju klubova zastupnika (minimalno 25 zastupnika iz 7
država članica) zbog čega je privremeno prestao postojati. EFDD-u se 20. listopada pridružio nezavisni poljski
zastupnik Robert Jarosław Iwaszkiewicz čime je osiguran nastavak rada kluba. Schulz je informirao kako je
zaprimio kandidaturu Emily O'Reilly za dužnost Europskog ombusdmana. Odbor za predstavke 2. prosinca
2014. organizirat će saslušanje kandidatkinje koje će biti otvoreno za sve zastupnike.
Na marginama plenarne sjednice Konferencija predsjednika jednoglasno je donijela odluku o dodjeli nagrade
Sakharov za slobodu misli za 2014. ginekologu Denisu Mukwegeu, borcu za prava djevojčica i žena iz
Demokratske Republike Kongo.
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Osvrti na sastanke službenika održane u listopadu
9.-10. listopada – Vilnius – godišnji sastanak nacionalnih korespondenata za IPEX
Litavski parlament Seimas bio je 9. i 10. listopada 2014. domaćinom redovitom godišnjem sastanku
korespondenata za IPEX nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i država kandidatkinja.
Glavna tema sastanka u Vilniusu bila je budućnost IPEX-a, odnosno pitanje otvaranja platforme korisnicima
izvan nacionalnih parlamenata. Naime, iako je IPEX-ova internetska stranica javno dostupna, logika
funkcioniranja i vrsta objavljenih informacija upućuje na isključivu namjenu IPEX-a kao alata nacionalnih
parlamenata. Razvojem novih tehnologija i mogućnosti razmjene informacija putem Interneta, nameće se i
potreba daljnjeg razvoja IPEX-a. Kao prvi korak u navedenom procesu, najavljeno je održavanje prve IPEX-ove
korisničke konferencije u siječnju 2015. u Danskoj.
15.-17. listopada – Neum – radionica UN-a o izgradnji institucionalnih kapaciteta stručnog osoblja
Parlamentarne skupštine BiH
U organizaciji Ureda Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini održana je dvodnevna radionica za službenike
Stručne službe Parlamentarne skupštine BiH s ciljem razvoja administrativnih kapaciteta parlamenta. Radionici
su prisustvovali službenici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma i Doma naroda, Komisije za
ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma, Zakonodavnopravnog sektora i Istraživačkog sektora.
Glavne teme radionice bile su: upotreba modernih tehnologija u komparativnom istraživanju ustavnog prava i
izradi nacrta zakonodavnih akata te jačanje implementacije parlamentarnih procedura kroz učinkovitu praksu i
razvoj profesionalnih standarda, uključujući i kontekst pristupanja Europskoj uniji.
Savjetnica u Uredu za međunarodne i europske poslove Snježana Ramljak u okviru radionice predstavila je
ulogu Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Europskoj uniji

Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za studeni
2014. godine
6.-7. studenoga – Rim – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) na kojoj sudjeluju predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Milorad Pupovac i predsjednik Odbora za obranu Tomislav Ivić
17. studenoga – Rim – sastanak Europskog foruma mladih zastupnika EP-a i nacionalnih parlamenata država
članica EU-a na temu „Zapošljavanje, istraživanje i inovacije“ na kojem sudjeluje zastupnica Marija Lugarić
20.-21. studenoga – Rim – sastanak predsjednika odbora za zapošljavanje, istraživanje i inovacije nacionalnih
parlamenata država članica EU-a i EP-a na kojem sudjeluje izaslanstvo Odbora za rad, mirovinski sustav i
socijalno partnerstvo
30. studenoga–2. prosinca – Rim – 52. sastanak COSAC-a na kojem sudjeluje izaslanstvo Odbora za europske
poslove
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