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

Program rada Komisije za 2018.: Plan za ujedinjeniju, snažniju i
demokratskiju Europu

Bilten br. 39
Studeni 2017.
Sadržaj:

Europska komisija donijela je 24. listopada Program rada Komisije za 2018.: Plan za
ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu, COM (2017) 650. Osnovne elemente Programa
predstavio je predsjednik Europske komisije Juncker u govoru o stanju Unije 13. rujna
u Europskom parlamentu, kao i u pismu namjere (vidi: Bilten, listopad 2017., Tema broja).
Ovo je četvrti Program rada Junckerove Komisije, a u njemu se utvrđuju inicijative za
dovršetak rada na deset prioriteta iz političkih smjernica predsjednika Junckera, iz srpnja 2014.,
do kraja petogodišnjeg mandata Komisije kao i dugoročnije inicijative za oblikovanje
budućnosti EU-a do 2025. i nakon toga.
Program rada za 2018. sastoji se od političke komunikacije i pet priloga:

Prilog I sadržava 26 novih inicijativa, konkretnih mjera za provedbu 10 političkih
prioriteta Komisije;

Prilog II sadržava 12 inicijativa u okviru REFIT-a (programa Komisije za primjerenost i
učinkovitost propisa);

Prilog III sadržava 66 zakonodavnih predmeta koji su već u proceduri, a u pogledu kojih
Komisija očekuje da suzakonodavci što brže djeluju;

Prilog IV sadržava 15 prijedloga koji će Komisija povući najkasnije za šest mjeseci
(do travnja 2017.);

Prilog V sadržava zakonodavstvo koje će se staviti izvan snage.
Nove inicijative, predstavljene u Prilogu I, usmjerene su na: (i) specifične zakonodavne mjere s ciljem
dovršetka rada u prioritetnim političkim područjima koje će Komisija podnijeti do svibnja 2018., kako
bi se Europskom parlamentu i Vijeću osiguralo dovoljno vremena za dovršetak zakonodavnog
postupka prije europskih izbora u lipnju 2019.; (ii) mjere i inicijative koje imaju dugoročniju
perspektivu, do 2025. i nakon toga, a temelje se na Bijeloj knjizi o budućnosti Europe i pratećim
dokumentima za razmatranje.
U okviru specifičnih zakonodavnih mjera za 2018. Komisija će radi poticanja zapošljavanja, rasta i
ulaganja nastaviti rad na donošenju Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i na dovršetku
jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije, unije tržišta kapitala, EMU-a te bankovne unije.
Naglasak će biti i na inicijativi o pravednom oporezivanju u digitalnom gospodarstvu, paketu socijalne
pravednosti i prijedlogu poboljšanja lanca opskrbe hranom u EU-u kao i na novim ciljanim mjerama
kako bi se upotpunila sigurnost Unije i ostvario plan EU-a za migracije i globalnu strategiju te jačao
mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Komisija će provoditi uravnoteženu i progresivnu trgovinsku
politiku za svladavanje globalizacije te planira sklopiti trgovinske sporazume s Japanom, Singapurom
i Vijetnamom i nastaviti pregovore s Meksikom i Mercosurom.

Tema broja
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U okviru mjera i inicijativa za budućnost, do 2025. i nakon toga, Komisija naglašava kako je sada
vrijeme za stvaranje ujedinjenije, snažnije i demokratskije Unije, koja će od 30. ožujka 2019.
imati 27 država članica. Ujedinjenija Unija zahtijevat će vjerodostojnu mogućnost proširenja za
najizglednije države kandidatkinje na zapadnom Balkanu. Kako bi se izgradila snažnija Unija,
Komisija će iznijeti prijedlog budućeg višegodišnjeg financijskog okvira i predložiti učinkovitiju
izradu zakonodavstva za jedinstveno tržište te veću učinkovitost i dosljednost u provedbi
zajedničke vanjske politike. Planira se donošenje dokumenta za razmatranje o održivoj budućnosti
Europe i komunikacije o budućnosti energetske i klimatske politike EU-a te predlaganje
proširenja zadaća Ureda europskog javnog tužitelja. Za demokratskiju Uniju predložit će
uvođenje stalnog europskog ministra gospodarstva i financija, komunikacije za daljnje jačanje
supsidijarnosti, proporcionalnosti i bolje regulative te poboljšanja učinkovitosti čelnih institucija
EU-a kao i inicijativu za jačanje provedbe vladavine prava u Europskoj uniji.
Kako bi se osigurala usmjerenost na postizanje rezultata, Komisija je u Programu rada utvrdila 66
prioritetnih zakonodavnih prijedloga u postupku donošenja koje je podnijela u protekle dvije godine i
koje bi Europski parlament i Vijeće trebali donijeti što prije. Komisija predlaže povlačenje 15 prijedloga
u postupku za koje se ne nazire dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća, koji više ne služe
svojoj svrsi ili su tehnički zastarjeli. Predstavljeno je 12 prijedloga koji se nastavljaju na reviziju
postojećih propisa u okviru programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT). Tri zastarjela
propisa bit će stavljena izvan snage. Jedan od prioriteta u sljedećoj godini bit će i učinkovita primjena i
provedba propisa EU-a u državama članicama.
Tijekom sljedećih tjedana Komisija će surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi
trojica predsjednika usuglasila zajedničku izjavu o općim ciljevima i prioritetima za 2018. i
utvrdila prijedloge koji bi trebali imati prioritet u zakonodavnom postupku, na temelju
Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom listopada jednu sjednicu:
20. sjednicu, održanu 6. listopada, na kojoj je Odbor nakon provedene rasprave donio zaključke o
sljedećim stajalištima Republike Hrvatske:
1.
Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu za zaštitu radnika od kancerogenih
ili mutagenih tvari na radu – D.E.U. br. 17/11;
2.
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje
postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima 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. br. 17/15;
3.

4.

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se uređuju profesije
COM (2016) 822 – D.E.U. br. 17/16;
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje
pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta COM (2017) 142 –
D.E.U. br. 17/17;
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5.

Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu o europskoj e-kartici usluga –
D.E.U. br. 17/18;
6.
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
kontrolama gotovine koja se iznosi iz Unije ili unosi u Uniju i stavljanju izvan snage Uredbe
(EZ) br. 1889/2005 COM (2016) 825 – D.E.U. br. 17/19;
7.
Stajalište Republike Hrvatske o zakonodavnom paketu o PDV-u za e-trgovinu – D.E.U. br.
17/20
Dostava stajališta Republike Hrvatske
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora proslijedio je u listopadu 13 stajališta Republike
Hrvatske o dokumentima EU-a matičnim radnim tijelima za donošenje mišljenja:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih
dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i
Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa COM (2017) 277 –
D.E.U. 17/24
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih
bez vozača za cestovni prijevoz tereta COM (2017) 282 – D.E.U. 17/28
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na
određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i
radijskih programa COM (2016) 594 – D.E.U. 17/22
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih
infrastruktura za teška teretna vozila COM (2017) 275 – D.E.U. 17/23
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu COM (2016) 593 – D.E.U. 17/21
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih
pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u
sektoru cestovnog prometa COM (2017) 278 – D.E.U. 17/25
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične
razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) COM
(2017) 280 – D.E.U. 17/26
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja
kretanjima u sektoru COM (2017) 281 – D.E.U. 17/27
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.
987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 COM (2016) 815 –
D.E.U. 17/33
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i
Odluke br. 1313/2013/EU COM (2017) 262 – D.E.U. 17/29

stranica 4

11.

12.

13.

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 – D.E.U. 17/30
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja
poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima COM
(2017) 257 – D.E.U. 17/31
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se
stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom)
br. 1287/2003 COM (2017) 329 – D.E.U. 17/32
Aktivnosti radnih tijela

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017.
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo na svojoj je 21. sjednici održanoj 25.
listopada donio mišljenje o pet stajališta:
1.
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih
dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i
Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa COM (2017) 277 –
D.E.U. 17/24
2.
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih
pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u
sektoru cestovnog prometa COM (2017) 278 – D.E.U. 17/25
3.
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 12882013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i
Odluke br. 1313/2013/EU COM (2017) 262 – D.E.U. 17/29
4.
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 – D.E.U. 17/30
5.
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 –
D.E.U. 17/33
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu na svojoj je 18. sjednici održanoj 27. listopada
donio mišljenje o šest stajališta:
1.
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih
infrastruktura za teška teretna vozila COM (2017) 275 – D.E.U. 17/23
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2.

3.

4.

5.

6.

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih
dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i
Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa COM (2017) 277 –
D.E.U. 17/24
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih
pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u
sektoru cestovnog prometa COM (2017) 278 – D.E.U. 17/25
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične
razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) COM
(2017) 280 – D.E.U. 17/26
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja
kretanjima u sektoru COM (2017) 281 – D.E.U. 17/27
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih
bez vozača za cestovni prijevoz tereta COM (2017) 282 – D.E.U. 17/28
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 listopadu devet stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3567. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3568. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50. Brexit) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3566. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3564. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i
unutarnji poslovi – JHA) dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost;

Stajalište Republike Hrvatske za 3563. sastanak Vijeća Europske unije (Gospodarski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;

Stajalište Republike Hrvatske za 3562. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3565. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI)
dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode;

Stajalište Republike Hrvatske za 3570. sastanak Vijeća Europske unije (Promet,
telekomunikacija, energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za
pomorstvo, promet i infrastrukturu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3569. 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.
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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 19. i 20. listopada 2017.
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u listopadu 2017. donio deset 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
Kaznenog zakona

9

5

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
stambenom potrošačkom
kreditiranju
Konačni prijedlog zakona o
prekograničnoj provedbi
odluka o novčanoj kazni u
području upućivanja radnika

9

5

donesen

2.

redovni

9

5

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o pravosudnoj suradnji
u kaznenim stvarima s
državama članicama Europske
unije
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o vodi za ljudsku
potrošnju

9

5

donesen

2.

redovni

9

5

donesen

2.

redovni

PZE 153

Konačni prijedlog zakona o
regulaciji tržišta željezničkih
usluga i zaštiti prava putnika u
željezničkom prijevozu

9

5

donesen

2.

redovni

PZE 147

Konačni prijedlog zakona o
zaštiti životinja

9

5

donesen

2.

redovni

PZE 143

Konačni prijedlog zakona o
sigurnosnoj zaštiti pomorskih
brodova i luka

9

5

donesen

2.

redovni

PZE 128

Konačni prijedlog zakona o
sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma

9

5

donesen

2.

redovni

PZE 196

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s
Konačnim prijedlogom zakona

9

5

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 106
PZE 120
PZE 130

PZE 146

PZE 155
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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. listopada 2017. institucije Europske unije izravno su dostavile
Hrvatskom saboru ukupno 70 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 31 prijedlog obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 39 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
COM (2017)
539

COM (2017)
567

COM (2017)
569

COM (2017)
538

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Izmjena Prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe (EU)
br.1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela
(Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta
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 (Komisijin prijedlog o EMIR-u II), koji je u
postupku donošenja PREK 2017. Unija tržišta kapitala
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010
u pogledu ovjerenog poreznog obveznika Govor o stanju
Unije 2017. – Prioritet 4. Bolje povezano i pravednije
unutarnje tržište, paket mjera za zajednički sustav
PDV-a
Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih
pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja
konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama
članicama Govor o stanju Unije 2017. – Prioritet 4. Bolje
povezano i pravednije unutarnje tržište, paket mjera za
zajednički sustav PDV-a
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru
financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog
odbora za sistemske rizike Govor o stanju Unije 2017.
Prioritet 4. Bolje povezano i pravednije unutarnje
tržište, paket mjera za uniju tržišta kapitala

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13. 10. 2017.
16. 10. 2017.

16. 10. 2017.
12. 12. 2017.

16. 10. 2017.
12. 12. 2017.

18. 10. 2017.
13. 12. 2017.
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Oznaka akta

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2017)
495

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za
slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji
Govor o stanju Unije 2017. – Prioritet 2. Povezano
jedinstveno digitalno tržište, paket mjera za podatkovno
gospodarstvo

COM (2017)
637

Izmijenjeni prijedlog direktive Europskog parlamenta i
Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na
internetu i drugoj prodaji robe na daljinu, izmjeni Uredbe
(EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i
Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te
stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća PREK 2016. Provedba strategije
jedinstvenog tržišta

Oznaka akta
COM (2017)
477

Oznaka akta
COM (2017)
565

Oznaka akta
COM (2017)
487

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i
(agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage
Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u
području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o
kibersigurnosti”) Govor o stanju Unije 2017. – Prioritet 2.
Povezano jedinstveno digitalno tržište, paket za jačanje
kibersigurnosti
REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta 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”
MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj
uniji Govor o stanju Unije 2017. – Prioritet 6.
Uravnotežena i napredna trgovinska politika, paket
mjera za trgovinu

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 10. 2017.
6. 12. 2017.

31. 10. 2017.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
12. 10. 2017.
7. 12. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
5. 10. 2017.
6. 12. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
17. 10. 2017.
...

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
COM (2017)
571

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju
na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice
na unutarnjim granicama Govor o stanju Unije 2017. –
Prioritet 8. Put prema novoj migracijskoj politici,
paket mjera za jačanje sustava putovanja

Rok za supsidijarnost
25. 10. 2017.
20. 12. 2017.
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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 i Odboru regija o provedbi Europskog migracijskog programa,
COM (2017) 558
Europskim migracijskim programom, donesenim 2015., uspostavljen je okvir za unapređenje
upravljanja migracijama u svim aspektima te su predložene hitne mjere za suočavanje s krizom
iz 2015. godine. Programom se utvrđuje sveobuhvatan pristup svim aspektima migracija
utemeljen na četiri područja: 1. nezakonite migracije; 2. upravljanje granicama; 3. politika
azila i 4. zakonite migracije bez kojih djelotvorna i održiva migracijska politika nije moguća.
U programu se iznosi i niz ključnih djelovanja u svakom od tih područja.
Cilj je Komunikacije preispitivanje postignuća u provedbi Europskog migracijskog programa
na sredini programskog razdoblja. Njome se također utvrđuju nove inicijative Komisije
usmjerene na ključna područja te određuju područja za aktivnije djelovanje u narednom
razdoblju.
U Komunikaciji se navodi kako je djelovanje u sustavu migracija dovelo do konkretnih
rezultata. Kontinuiranom provedbom Izjave EU-a i Turske i partnerskog okvira te zajedničkim
djelovanjima na središnjoj sredozemnoj ruti znatno je smanjen broj nezakonitih dolazaka. U
upravljanju vanjskim granicama EU-a postignut je značajan napredak, uspostavljene su žarišne
točke u Grčkoj i Italiji, čime je omogućena registracija i uzimanje otisaka svih migranata po
njihovu dolasku, a jednostrana djelovanja država članica zamijenjena su koordiniranim
europskim odgovorom. Uvođenje reda u upravljanje migracijskim tokovima provodi se u duhu
solidarnosti, među ostalim putem programa premještanja. Migracije su u odnosima EU-a s
ključnim partnerima novi prioritet. Istodobno, EU je preuzeo odgovornost za pružanje azila
znatnom broju izbjeglica iz cijelog svijeta: samo je 2016. više od 720 000 izbjeglica preseljeno
u EU ili je u njemu dobilo azil, dok ih je u Australiju, Kanadu i Sjedinjene Američke Države
zajedno preseljeno tri puta manje.
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Radi boljeg upravljanja migracijama i azilom uz hitan odgovor predložene su i strukturne
promjene. Od posebnog su značaja bili prijedlozi o uspostavi Agencije za europsku graničnu i
obalnu stražu i reformi zajedničkog europskog sustava azila. Europska granična i obalna straža
sada je operativna, ali Europski parlament i Vijeće još nisu postigli dogovor o reformi
zajedničkog europskog sustava azila.
U Komunikaciji se naglašava potreba daljnjeg razvoja i provedbe sveobuhvatnog pristupa kako
bi se uspostavila snažna, realistična i poštena migracijska politika EU-a. Uz cjelovitu primjenu
svih postojećih pravila te uz financijske doprinose zajedničkim djelovanjima i fondovima,
kako bi se u potpunosti ostvarili ciljevi Europskog migracijskog programa, Unija treba
intenzivnije raditi na sljedeća četiri prioritetna područja: uspostavi odgovarajućeg pravnog
okvira zajedničkog europskog sustava azila koji će biti otporan na promjene u budućnosti,
poboljšanju zakonitih putova kojima će se nadomjestiti nezakonite migracije, povećanju
djelotvornosti vraćanja radi preusmjeravanja sredstava onima koji ih trebaju te suradnji s
prioritetnim zemljama i organizacijama s ciljem boljeg zajedničkog upravljanja migracijama.
Samo će sveobuhvatno upravljanje migracijama, utemeljeno na načelima solidarnosti i
pravedne podjele odgovornosti, donijeti održive rezultate.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 2. – 5. listopada 2017.
Ključna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena pripremama za sastanak Europskog vijeća (EV)
19. i 20. listopada 2017. koje će se baviti aktualnim pitanjima na području migracija, obrane, vanjskih
poslova i digitalizacije. EV u sastavu EU27 razmotrit će najnovija zbivanja u vezi s pregovorima o
izlasku Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU) (tzv. „Brexit“).
Zastupnici su raspravljali i donijeli nezakonodavnu rezoluciju o stanju pregovora o Brexitu u kojoj se
podsjeća da je, u skladu s postupnim pristupom pregovorima koji je ključan za uredno povlačenje UK
iz EU-a, potreban znatan napredak u pogledu prava građana, Irske i Sjeverne Irske te poravnanja
financijskih obveza UK kako bi započeli pregovori o okviru za budući odnos EU-a i UK te o
prijelaznom razdoblju i konstatira da u četvrtom krugu pregovora nije postignut dovoljan napredak u
pogledu prioriteta EU-a. U tom svjetlu EV se poziva da na sastanku u listopadu 2017. odgodi
donošenje ocjene o postignutom napretku u pregovorima, osim ako tijekom petog kruga pregovora ne
dođe do znatnog napretka u sva tri prioritetna područja. Četvrti krug pregovora o Brexitu održao se u
Bruxellesu od 25. do 28. rujna 2017., a peti krug pregovora održat će se sljedećeg tjedna, također u
Bruxellesu. Prioriteti EU-a tijekom pregovora su: prava građana UK-a koji borave i rade u EU27 i
građana EU27 koji borave i rade u UK, financijska nagodba (podmirivanje preuzetih financijskih
obveza UK prema EU-u u skladu s Višegodišnjim financijskim okvirom 2014.-2020.) te položaj Irske
(kopnena granica sa Sjevernom Irskom/ vanjska granica EU-a, odnosno poštivanje preuzetih obveza u
okviru mirovnog Sporazuma iz Belfasta). Predsjednik Europske komisije (EK) Jean-Claude Juncker u
svom govoru konstatirao je dobar napredak u pregovorima o pravima građana. O ishodu četvrtog
kruga pregovora zastupnike je detaljno informirao glavni pregovarač EU-a Michael Barnier. Stajališta
hrvatskih zastupnika u EP-u o Brexitu dostupna su ovdje.
EP je održao raspravu o Ugovoru o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj
uniji (tzv. „Fiskalni pakt“) i njegovom ugrađivanju u pravni okvir EU-a. Fiskalni pakt zaključen je
između 25 država članica u ožujku 2012., a na snazi je od siječnja 2013. Ovaj međuvladin ugovor
države članice sklopile su u cilju stabilizacije europodručja i jačanja proračunske discipline nakon
dužničke krize iz 2010. Od 28 država članica EU-a, Češka, Hrvatska i UK nisu potpisale Ugovor.
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U pismu namjere koje je EK nakon ovogodišnjeg govora o stanju Unije predsjednika EK Junckera
uputila EP-u i Vijeću navodi se da će EK podnijeti prijedlog za ugrađivanje Fiskalnog pakta u
zakonodavstvo EU-a. Članak 16. Fiskalnog pakta predviđa da se u roku od najviše pet godina od dana
stupanja na snagu Ugovora, na temelju procjene iskustva njegove provedbe, poduzmu potrebni koraci
u skladu s Ugovorom iz Lisabona u cilju ugrađivanja Fiskalnog pakta u pravni okvir EU-a. Rok od pet
godina istječe 1. siječnja 2018. Potpredsjednik EK nadležan za euro i socijalni dijalog, financijsku
stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala Valdis Dombrovskis informirao je zastupnike da
EK trenutačno razmatra konkretne opcije za ugrađivanje Fiskalnog pakta u zakonodavni okvir EU-a,
dok se podnošenje konačnog prijedloga očekuje u okviru najavljenog prosinačkog paketa mjera o
Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU).
Na dnevnom redu bile su i rasprave o otkazanim letovima Ryanaira i provedbi Uredbe 261/2004/EZ o
pravima putnika u zračnom prometu u okviru koje su mnogi zastupnici upozorili da putnici nisu dobili
potpune informacije o naknadi troškova i opcijama za preusmjeravanje letova; Ustavu, vladavini
prava i temeljnim pravima u Španjolskoj u svjetlu događaja u Kataloniji nakon održavanja
(neustavnog) referenduma o neovisnosti 1. listopada 2017.; sigurnosti na europskim cestama, osobito
sigurnosti vozača teretnih kamiona; Godišnjem izvješću Europskog revizorskog suda za 2016. te o
planovima Komisije u pogledu razvijanja Europskog akcijskog plana za socijalno gospodarstvo.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o situaciji u Moldovi, prioritetima partnerstva EU
-Egipat za razdoblje 2017.-2020. te uhidbenim nalozima Interpola (tzv. „crvene tjeralice“) nastavno na
sumnje da je Turska zloupotrijebila potonje u cilju progona oporbenih aktivista i donijeli
nezakonodavne rezolucije o političkim odnosima EU-a s ASEAN-om, zaustavljanju prakse dječjih
brakova, Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama (COP23) koja se održava u Bonnu u
studenome o.g. te o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u
Malaviju, Maldivima i Ukrajini.
Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o ekonomskom osnaživanju žena u
privatnom i javnom sektoru u EU-u; sužavanju prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u
razvoju; borbi protiv kiberkriminaliteta te o zatvorskim sustavima i uvjetima u zatvorima.
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
Prvo čitanje. Nakon prethodne rasprave EP je usvojio stajališta u prvom čitanju (u formi
zakonodavne rezolucije) radi donošenja:

Direktive EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih
opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, COM(2017) 38. Kako se navodi u
obrazloženju, zakonodavstvo EU-a za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj
i elektroničkoj opremi (EEO) na snazi je od kolovoza 2004. „RoHS zakonodavstvo” doprinosi
smanjenju rizika za zdravlje i okoliš u pogledu tih tvari. Postojeća Direktiva 2011/65/EU o
ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (ili RoHS 2)
stupila je na snagu u srpnju 2011. Prijedlogom Komisije izmjenjuje se područje primjene
Direktive RoHS 2. Cilj je suzbijanje „neželjenih posljedica” Direktive koje bi se dogodile nakon
22. srpnja 2019.
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Uredbe EP-a i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na
području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o
izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007, COM
(2016) 401. Kako se navodi u obrazloženju, Cilj je zajedničke ribarstvene politike (ZRP),
kako je utvrđen u Uredbi (EZ) br. 1380/2013 EP-a i Vijeća, osigurati iskorištavanje morskih
bioloških resursa kojim se omogućuje dugoročna okolišna, gospodarska i socijalna
održivost. Cilj zakonodavnog prijedloga je prenijeti u pravo EU-a mjere za očuvanje,
kontrolu i izvršenje koje je donio ICCAT, a koje se primjenjuju na Atlantski ocean i
susjedna mora. Prijedlog prenošenja odnosi se na mjere koje je ICCAT donio od 2008., uz
iznimku višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i
Sredozemnom moru koji podliježe zasebnom procesu prijenosa.



Direktive EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za
putničke brodove, COM(2016) 369. Zakonodavni prijedlog za cilj ima pojasniti određene
nejasnoće u pravnim odredbama koje su dovele do toga da ih nacionalna tijela različito tumače,
posebice kada je riječ o tome obuhvaća li Direktiva manje brodove i određene druge vrste
brodova. Pojednostavljena je klasifikacija morskih područja prema riziku za brodove koji plove
na određenom dijelu mora te su kriterije koji se odnose na mjesta zakloništa, na koja se mogu
iskrcati brodolomci, zamijenila jasnija upućivanja na udaljenost od obale. Komisija će
uspostaviti i bazu podataka u kojoj se čuvaju i stavljaju na raspolaganje obavijesti koje države
članice moraju dati o izuzećima i jednakovrijednim ili dodatnim sigurnosnim mjerama koje
mogu donijeti s obzirom na zahtjeve iz Direktive, a ažuriran je i niz tehničkih definicija.



Direktive EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju
putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni
Direktive 2010/65/EU EP-a i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u
luke i/ili odlaze iz luka država članica, COM(2016) 370. Prijedlog zakonodavnog akta nalazi se
u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017. Zakonodavni prijedlog dio je
šire revizije zakonodavstva EU-a o sigurnosti putničkih brodova, u skladu s Programom za
primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) koji provodi Komisija. Kako se navodi u
obrazloženju, zakonodavni prijedlog uvodi zahtjev za digitalno bilježenje podataka o putnicima
i izvješćivanje o njima, s pomoću usklađenih administrativnih postupaka (tzv. jedinstveni
nacionalni prozor uspostavljen na temelju Direktive 2010/65/EU) kako bi se olakšale operacije
potrage i spašavanja u slučaju nužde. Sadašnji sustav podataka o osobama na brodu koji se
čuvaju u registru trgovačkih društava zamjenjuje se bilježenjem podataka u elektroničkom
sustavu i hitnim slanjem u jedinstveni nacionalni prozor. Prijedlogom se uvodi fleksibilnost za
brodare na kraćim plovidbama. Kao alternativa za plovila bez informatičkog sustava ili bez
internetske veze na brodu, predlaže se dostavljanje broja osoba na brodu putem automatskog
identifikacijskog sustava (AIS) plovila. Prijedlogom se uvodi novi element informacija o
državljanstvu osoba na brodu i razjašnjava područje primjene Direktive, pri čemu se
pojašnjavaju tumačenje praga od 20 nautičkih milja i definicija „morskog područja D” u ušćima
i lukama.
Direktive EP-a i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ EP-a i
Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ, COM
(2016) 371. Zakonodavni prijedlog dio je šire revizije zakonodavstva EU-a o sigurnosti
putničkih brodova, u skladu s Programom za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) koji
provodi Komisija. Kako se navodi u obrazloženju, cilj je prijedloga ukloniti pravnu nesigurnost
i redundanciju koje proizlaze iz postojanja dviju direktiva o inspekcijskim pregledima brodova:
Direktiva 1999/35/EZ kojom se predviđaju posebni pregledi za ro-ro putničke brodove i brza
putnička plovila i Direktiva 2009/16/EZ kojom se uspostavlja sustav inspekcijskih pregleda
države luke za brodove koji se temelji na procjeni rizika.
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2. Posebni zakonodavni postupak
a. Suglasnost
Zastupnici su dali suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s
osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), dokument Vijeća 9941/2017.
Na temelju članka 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) EK je 17. srpnja 2013.
podnijela Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi EPPO-a u kojem se definiraju njegova nadležnost i
postupci, COM(2013) 534. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za
razmatranje stajališta RH za preostali dio 2013. Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora
1. travnja 2014. donio je mišljenje u kontekstu političkog dijaloga o dotičnom Prijedlogu.
Vijeće je 7. veljače 2017. zaključilo da ne postoji jednoglasna podrška Prijedlogu uredbe. Dana 8.
lipnja 2017. u Vijeću za pravosuđe 20 država članica, među kojima i Hrvatska, postiglo je politički
dogovor o osnivanju EPPO-a u okviru pojačane suradnje. Druge države članice mogu se u svakom
trenutku priključiti suradnji. EPPO će u određenim okolnostima biti ovlašten istraživati i kazneno
progoniti prijevare u EU-u i druga kaznena djela kojima se ugrožavaju financijski interesi Unije.
Njime će se objediniti europski i nacionalni napori u pogledu kaznenog progona s ciljem suzbijanja
prijevara u EU-u. Središnji ured EPPO-a bit će smješten u Luxembourgu. Komisija će na temelju
prijedloga glavnog europskog tužitelja nakon osnivanja EPPO-a odrediti datum na koji će on
preuzeti svoje istražne zadaće i zadaće kaznenog progona.
Pojačana suradnja je institut koji omogućuje da samo dio država članica EU-a međusobno
surađuje radi unapređivanja ciljeva EU-a, zaštite interesa i jačanja integracijskog procesa
(Pojmovni vodič kroz EU za zastupnike HS-a, 2016:27).
b. Savjetovanje
Zastupnici su prihvatili sljedeće nacrte odluka Vijeća:

Nacrt odluke Vijeća o provedbi određenih odredaba šengenske pravne stečevine koje se
odnose na vizni informacijski sustav (VIS) u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj, dokument
Vijeća 10161/2017. Odlukom se Bugarskoj i Rumunjskoj omogućuje pristup podacima iz
VIS-a radi njihova pregledavanja ograničenog na čitanje, pri čemu one nemaju pravo unosa,
izmjene ili brisanja podataka u VIS-u. U članku 1. Odluke ističe se da se odredbe šengenske
pravne stečevine o VIS-u primjenjuju na Bugarsku i Rumunjsku međusobno i u njihovim
odnosima s drugim državama članicama u Sustavu te s Islandom, Lihtenštajnom,
Norveškom i Švicarskom. Navedene se odredbe primjenjuju nakon uspješnog završetka svih
povezanih opsežnih testiranja u pogledu koja treba provesti agencija eu-LISA te nakon
obavješćivanja Bugarske, Rumunjske i Komisije da su navedena testiranja uspješno
završena. Uz navedeno, Bugarska i Rumunjska mogu pozvati stručnjake iz država članica i
Komisije kako bi preispitali primjenu tih odredaba.

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz
registra vozila u Češkoj, dokument Vijeća 9893/2017.

Nacrt provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih
podataka u Portugalu, dokument Vijeća 9898/2017.

Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih
podataka u Grčkoj, dokument Vijeća 10476/2017.
3. Nezakonodavni postupak
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje, u ime EU-a, Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade
EU– Latinska Amerika i Karibi (EU-LAC), JOIN(2016) 34. Zakladu su osnovali 2010. čelnici država
i vlada EU-a i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC). Njezini su članovi države
članice EU-a i CELAC-a te EU. Zaklada je instrument partnerstva između EU-a i CELAC-a i
njezinim se aktivnostima potiče međuvladin dijalog, u skladu s biregionalnim akcijskim planom.
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4. Delegirani i provedbeni akti
U skladu s čl. 106. st. 2. i 3. Poslovnika, uzimajući u obzir preporuku nadležnog Odbora za okoliš,
javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), EP je zatražio od Komisije povlačenje:

Nacrta uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem
znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava, D048947/06, i podnošenje
novog prijedloga;

Nacrta provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji
sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 x A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni
od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 EP-a i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i
hrani za životinje, D051972;


Nacrta provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji
sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-44406-6, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje
na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 EP-a i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za
životinje, D051971.

5. 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 uspostavi Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda
EFOR-a, COM(2016) 586, koja je donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. Ovime
je zakonodavni postupak okončan. Navedena Uredba objavljena je u Službenom listu EU-a
(L 249, 27. 9. 2017., str. 1). Uredba se nalazi u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta
RH za 2017.
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 23. – 26. listopada 2017.
Ključna rasprava sjednice bila je posvećena sastanku Europskog vijeća (EV) 19. i 20. listopada 2017. i
donesenim zaključcima na temu migracija, digitalne Europe, sigurnosti i obrane te vanjskih odnosa. EV
je jednoglasno podržalo „Program čelnika“ koji donosi pregled glavnih pitanja koja će biti na dnevnom
redu EV-a tijekom sljedeće dvije godine. EV u sastavu EU27 razmotrilo je stanje pregovora o izlasku
Ujedinjene Kraljevine (UK) iz EU-a (tzv. „Brexit“) i donijelo zaključke u kojima je konstatiralo
nedostatan napredak u pregovorima o Brexitu potreban za prelazak u drugu fazu pregovora. EV će se
ovom pitanju ponovno vratiti na sastanku u prosincu 2017. EP je početkom listopada donio
nezakonodavnu rezoluciju u kojoj je pozvao EV na odgađanje donošenja ocjene o postignutom napretku
u okviru pregovora o Brexitu, osim ako tijekom petog kruga pregovora ne dođe do znatnog napretka u
sva tri prioritetna područja pregovora.
Predsjednik EV-a Donald Tusk izrazio je nadu da će do lipnja 2018. države članice postići konsenzus o
pitanjima zaštite vanjskih granica, migracija i reforme Dublinskog sustava, da će se ostvariti konkretan
napredak u pogledu Ekonomske i monetarne unije (EMU) i da će EU27 zadržati svoje jedinstvo u
pregovorima o Brexitu. Pozvao je na nastavak promišljanja budućnosti Unije kao teritorijalne, kulturne i
političke zajednice. Sve čelnike EU-a podsjetio je na potrebu poštovanja temeljnih vrijednosti na kojima
počiva EU. Za veljaču 2018. najavio je izvanredni sastanak EV-a koji će biti posvećen pitanju sastava
EP-a u razdoblju 2019. – 2024. Predsjednik Europske komisije (EK ) Jean-Claude Juncker pozvao je
države članice da ubrzaju donošenje zakonodavnih akata u području migracija i reforme europskog
zajedničkog sustava azila, ali i da poštuju preuzete obveze u pogledu financiranja Fonda za Afriku koji
za cilj ima pridonijeti stabilizaciji stanja i uklanjanju uzroka migracija na ovom kontinentu. Uvodno u
raspravu predsjednik Europskog parlamenta (EP) Antonio Tajani ponovio je svoj poziv čelnicima
država i vlada da sudjeluju u plenarnim raspravama o budućnosti Europe. Stajalište EP-a o budućnosti
Europe dostupno je ovdje.
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Prvi potpredsjednik EK Frans Timmermans predstavio je netom usvojeni Program rada Komisije za
2018., COM(2017) 650, (vidi Temu broja).
U rezoluciji o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2018. EP je utvrdio
ukupnu razinu odobrenih sredstava za 2018. na 162,6 milijardi eura za preuzimanje obveza (povećanje
od 1,2% u odnosu na prijedlog EK) i 146,7 milijardi eura za plaćanja (povećanje od 0,99% u odnosu na
prijedlog EK). Vijeće je u svom stajalištu o nacrtu općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2018.
predvidjelo 158,9 milijardi eura za preuzete obveze (3,7 milijardi eura manje nego EP) i 144,4 milijarde
eura za plaćanja (2,3 milijarde eura manje nego EP). Budući da je EP usvojio izmjene stajališta Vijeća,
31. listopada 2017. započeo je postupak mirenja u trajanju od tri tjedna, odnosno do 20. studenoga
2017., u okviru kojeg bi dvije institucije trebale postići zajedničko stajalište u odnosu na proračun.
Proračun za iduću godinu trebao bi biti donesen na tzv. mini-plenarnoj sjednici 30. studenoga 2017.
Na dnevnom redu bile su i rasprave o:

zaštiti novinara i slobodi medija na Malti, a nastavno na ubojstvo auto-bombom malteške
novinarke Daphne Caruane Galizije koja je sudjelovala u otkrivanju afere utaja poreza preko tzv.
Panamskih dokumenata. Zastupnici su pohvalili rad novinarke i oštro osudili njeno ubojstvo kao
čin napada na demokraciju i slobodu izražavanja. Pojedini zastupnici pozvali su na pokretanje
međunarodne istrage o ovom slučaju kao i na preispitivanje stanja vladavine prava i borbe protiv
korupcije i organiziranog kriminala u Malti te poduzimanje širih aktivnosti u ovom području na
razini EU-a. Izjava predsjednika EP-a dostupna je ovdje;

borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u slijedom nedavnih medijskih izvješća o
spolnom uznemiravanju i zlostavljanju u EP-u o čemu je donesena i nezakonodavna rezolucija u
kojoj EP, među ostalim, poziva Komisiju i države članice da ubrzaju ratifikaciju Istanbulske
konvencije; poziva Komisiju da podnese prijedlog direktive o svim oblicima nasilja nad ženama i
djevojčicama kao i rodno utemeljenog nasilja i da iznese sveobuhvatnu strategiju EU-a protiv svih
oblika rodno uvjetovanog nasilja, uključujući spolno uznemiravanje i spolno zlostavljanje žena i
djevojčica; poziva Vijeće da aktivira prijelaznu klauzulu donošenjem jednoglasne odluke o
utvrđivanju nasilja nad ženama i djevojčicama (i drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja) kao
područja kriminaliteta iz članka 83. stavka 1. UFEU-a. Stajališta hrvatskih zastupnika u EP-u
dostupna su ovdje;

neutralnosti sustava rezervacija zrakoplovnih karata i ograničavanja pristupa informacijama o
letovima;

mehanizmu za odgovor na šumske požare u sjevernoj Španjolskoj i Portugalu;

te koordiniranim naporima za povećanje procijepljenosti na razini EU-a.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o borbi protiv nezakonite imigracije i krijumčarenja
ljudi na Sredozemlju i donijeli nezakonodavne rezolucije o trgovinskim pregovorima EU-a s
Australijom i Novim Zelandom kojima je EP pozvao Vijeće da ovlasti Komisiju da započne s
pregovorima o sporazumu za trgovinu i ulaganja s Australijom i s Novim Zelandom.
Prihvaćena je izmjena proračuna br. 5/2017 EU-a za financijsku godinu 2017. koja ima za cilj osigurati
financijska sredstva za Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i odobren Prijedlog odluke o
mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 275 milijuna eura za osiguranje financiranja EFOR-a,
COM(2017) 480. EP pozdravlja pravodobno osnivanje i stupanje na snagu EFOR-a te poziva na
njegovu brzu provedbu, uz puno poštivanje pravila i prioriteta, s posebnim naglaskom na odredbe o
odgovornosti.
Nakon odgode u travnju 2017., EP je slijedom preporuke nadležnog Odbora za proračunski nadzor
odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna EV-a i Vijeća za financijsku
godinu 2015. EP je već odbio dati razrješnice za izvršenje proračuna EV-a i Vijeća za sve financijske
godine u razdoblju 2009. – 2014.
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Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o nadzoru nad potrošnjom i praćenju
isplativosti programa Garancija za mlade EU-a, Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a,
legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka poduzeća i javnih
tijela djeluju u javnom interesu, politikama minimalnog dohotka kao sredstva za suzbijanje siromaštva,
aspektima temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma, ekonomskim
politikama europodručja, praćenju primjene prava EU-a tijekom 2015. te o provedbi Direktive 2004/35/
EZ o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu.
Nastavno na rezultate austrijskih parlamentarnih izbora održanih 15. listopada 2017. na kojima stranka
Zelenih nije uspjela prijeći izborni prag, predsjednica stranke Ulrike Lunacek (Zeleni/ESS, AT)
podnijela je ostavku na mjesto zastupnice u EP-u s učinkom od 9. studenog 2017. i na mjesto
potpredsjednice EP-a s učinkom od 24. listopada 2017. Za potpredsjednicu EP-a, 26. listopada 2017.,
aklamacijom je izabrana Heidi Hautala (Zeleni/ESS, FI).
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. EP je prihvatio stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive o
izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile
definicijom droge i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP, COM(2013) 618,
D.E.U. 14/14, i utvrdio da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2014.
Prvo čitanje. Nakon prethodne rasprave EP je usvojio stajališta u prvom čitanju (u formi
zakonodavnih rezolucija) radi donošenja:

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija, sustava ranog
upozoravanja i postupka procjene rizika novih psihoaktivnih tvari, COM(2016) 547,





Izmjena Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici, COM(2017) 424,
Izmjena Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili
mutagenim tvarima na radu, COM(2016) 248, D.E.U. 17/11. Zakonodavni prijedlog nalazi se u
Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.
Izmjena Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska, COM(2016) 196, i
Uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te
podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država
članica EU-a i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EZ) br. 1077/2011, COM(2016) 194. Zakonodavni
prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017. Novi
sustav ulaska/izlaska (EES) registrirat će podatke o ulasku i izlasku te podatke o zabrani ulaska
za državljane trećih zemalja koji trebaju vizu i za one koji su izuzeti iz viznog režima i koji
prelaze granice šengenskog prostora. Govoreći o budućnosti Unije u okviru rasprave o
Programu rada EK za 2018., na tragu ovogodišnjeg govora o stanju Unije predsjednika EK,
Timmermans je, između ostaloga, istaknuo da će „ujedinjenija Unija zahtijevati potpuno
otvaranje šengenskog područja Rumunjskoj i Bugarskoj, i Hrvatskoj ako ona može ispuniti
uvijete“. Stajališta hrvatskih zastupnika u EP-u o novom EES-u dostupna su ovdje.
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Uredbe o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za
jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU i uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/201, COM(2015) 472,

Izmjena Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska
društva, COM(2015) 473.
Usvojeni su amandmani na Prijedlog uredbe o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih
proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i
(EZ) br. 1107/2009, COM(2016) 157, kako ga je podnijela EK. Predmet je na traženje izvjestitelja
vraćen nadležnom Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) na međuinstitucijske
pregovore (trijalog) u skladu s čl. 59., st. 4., četvrtim podstavkom Poslovnika EP-a.


2. Posebni zakonodavni postupak
Savjetovanje
Zastupnici su prihvatili Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom
se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni”
rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan
snage Odluke br. 2007/659/EZ, COM(2017) 297, kako ga je podnijela EK.
3. Nezakonodavni postupak
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje, u ime EU-a, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom
prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s
druge strane, COM(2014) 104. Zastupnici su također prihvatili:

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o
osnivanju Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, COM(2017) 68,

Nacrt provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan2-karboksamida (furanilfentanila) kontrolnim mjerama, COM(2017) 367.
4. Delegirani i provedbeni akti
U skladu s čl. 105. st. 6. Poslovnika EP-a, predsjednik Konferencije predsjednika odbora EP-a
obavijestio je da nije uložen nijedan prigovor na:

Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. rujna 2017.
o dopuni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje
njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja, C(2017) 6218,

Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 22. rujna 2017.
o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 u pogledu regulatornih tehničkih
standarda o dogovorima o posrednom poravnanju, C(2017) 6270,

Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 22. rujna
2017.o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu regulatornih tehničkih standarda o
sporazumima o neizravnom poravnanju, C(2017) 6268,

Preporuku za odluku o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. rujna 2017.
o dopuni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja
koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja, C(2017) 6229.
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U skladu s čl. 106. st. 2. i 3. Poslovnika, uzimajući u obzir preporuku nadležnog Odbora za okoliš,
javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI), EP je zatražio od Komisije povlačenje:

Nacrta provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata u skladu s
Uredbom (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga
Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, D053565-01. EP poziva EK da nakon 15. prosinca
2017. ne produljuje dozvolu za glifosat, već da donese potrebne mjere kako bi se aktivna tvar
glifosat postupno prestala koristiti u EU-u najkasnije do 15. prosinca 2022.

Nacrta provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda
koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastoje se od njega ili su
proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i
hrani za životinje, D052754,

Nacrta provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji
sadržavaju genetski modificiranu soju 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6),
sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski
modificiranoj hrani i hrani za životinje D052752,

Nacrta provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji
sadržavaju genetski modificirane uljane repice MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 ×
ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8), te
MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastoje se ili su proizvedeni od nje na
temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje,
D052753.
5. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom
Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća EU-a potpisali su:

Uredbu o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU)
br. 994/2010, COM(2016) 52. Ova Uredba prvi je zakonodavni akt EU-a koji je potpisan
elektronički (e-potpisivanje) i ujedno predstavlja prvi korak na razini EU-a za uvođenje
e-potpisivanja, na tragu provedbe Uredbe (EU) br. 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i
uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (eIDAS).

Uredbu o izmjeni Uredbe (EU) br. 99/2013 o europskome statističkom programu od 2013.
do 2017. njegovim produljenjem do 2020., COM(2016) 557,

Uredbu o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 EP-a i
Vijeća te Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/, COM(2016) 745,

Uredbu o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske
povezivosti u lokalnim zajednicama, COM(2016) 589, D.E.U. 17/9. Zakonodavni prijedlog nalazi
se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.

Uredbu o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca
boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja, COM(2016) 434,

Uredbu o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog
kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo,
COM(2016) 461.
Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava dotičnih akata u Službenom listu
EU-a.
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6. Međuinstitucijski pregovori (članak 294. UFEU-a) tijekom redovnog zakonodavnog
postupka (trijalog)
Tijekom redovnog zakonodavnog postupka Parlament može započeti pregovore s drugim
institucijama tek kad se za određeni predmet donese odluka o pregovaračkom mandatu u skladu s
Poslovnikom EP-a (članci 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
(članak 69.c) (izvor: mrežne stranice EP-a). Informacije o stupanju u trostrane pregovore, odnosno
trijalog, redovito se objavljuju na mrežnim stranicama institucija, u skladu s odredbama
Međuinstitucijskog sporazuma EP-a, Vijeća i EK o boljoj izradi zakonodavstva u pogledu
transparentnost i koordinacija zakonodavnog procesa (čl. 32.-40.).
Nadležni odbori EP-a, u skladu s čl. 69.c Poslovnika, nakon usvajanja zakonodavnih izvješća, donijeli
su odluke o stupanju u međuinstitucijske pregovore prije prvog čitanja u EP-u o sljedećim
zakonodavnim prijedlozima:

Prijedlogu uredbe o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, COM
(2016) 591, D.E.U. 17/10. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za
razmatranje stajališta RH za 2017.

Prijedlogu direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, COM(2016) 590,
D.E.U. 17/12. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje
stajališta RH za 2017.

Prijedlogu uredbe o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju
izvan snage uredaba(EU) br.1166/2008 i (EZ)br.1337/2011, COM(2016) 786, D.E.U 17/13.
Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za
2017.

Prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih
dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji, COM(2016) 853. Zakonodavni prijedlog
nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.

Prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada, COM
(2016) 765, D.E.U. 17/5. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za
razmatranje stajališta RH za 2017.

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

Prijedlogu uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama,
tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju
izvan snage Uredbe (EZ) br.45/2001 i Odluke br.1247/2002/EZ, COM(2017) 8,

Prijedlogu uredbe o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br.516/2014,
COM(2016) 468. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje
stajališta RH za 2017.

Prijedlogu uredbe o uslugama prekogranične dostave paketa, COM(2016) 285. Zakonodavni
prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2017.

Prijedlogu uredbe o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu
odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU)2016/1624,
COM(2016) 731, D.E.U. 17/1,

Prijedlogu uredbe o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim
komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i
elektroničkim komunikacijama), COM(2017) 10, D.E.U. 17/14,

Prijedlogu uredbe o Agenciji EU-a za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), COM(2013)
535, Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH
za preostali dio 2013.
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Prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja
usluga, COM(2016) 128. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za
razmatranje stajališta RH za 2017. Odbor za europske poslove i Odbor za rad, mirovinski sustav
i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora 5. svibnja 2016. raspravljali su o dotičnom Prijedlogu
direktive na zajedničkoj sjednici. Odbor za europske poslove donio je obrazloženo mišljenje u
kojemu je ustvrdio da prijedlog krši načelo supsidijarnosti. Nacionalni parlamenti iz 11 država
članica o ovom zakonodavnom prijedlogu donijeli su obrazložena mišljenja čime je aktiviran
postupak „žutog kartona“. EK je, usprkos primjedbama nacionalnih parlamenata, odlučila
zadržati izvrosni tekst zakonodavnog prijedloga. Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku,
zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO) postiglo je 23. listopada 2017. dogovor (opći pristup) u
vezi s Prijedlogom direktive o upućivanju radnika u cilju pokretanja međuinstitucijskih
pregovora (trijalog) s EP-om. Hrvatska je prilikom glasovanja na EPSCO-u bila suzdržana.

Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 13. do 16. studenoga 2017. u Strasbourgu.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u listopadu 2017. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
9. listopada – Pregovori o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (tzv. „Brexit“) i
stajalište Europskog parlamenta (EP);
16. listopada – Paket mjera za demokraciju: reforma europske građanske inicijative i financiranja
političkih stranaka.
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u listopadu 2017.
9. – 10. listopada – Bruxelles – konstituirajući sastanak Zajedničke skupine za
parlamentarni nadzor (JPSG) aktivnosti Europola
U skladu sa zaključcima Konferencije predsjednika parlamenata EU-a iz travnja 2017.
konstituirajući sastanak JPSG-a održao se 9. i 10. listopada 2017. u Europskom parlamentu u
Bruxellesu. Sastankom su supredsjedali predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i
unutarnje poslove (LIBE) EP-a Claude Moraes i predsjednik Odbora za pravne poslove i voditelj
izaslanstva estonskog Parlamenta u JPSG-u Raivo Aeg (nacionalni parlament države članice koja
trenutačno predsjeda Vijećem EU-a).
Na konstituirajućem sastanku JPSG-a sudjelovala je članica Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost Ines Strenja-Linić.
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U okviru 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.
Na temelju preporuke Konferencije predsjednika parlamenta EU-a 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.
10. listopada – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o Europskom semestru i o
paketu reformi oporezivanja dobiti poduzeća u Europskoj uniji, u organizaciji Odbora za
gospodarsku i monetarnu politiku (ECON) EP-a
U okviru redovite sjednice Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON) EP-a održana je
tradicionalna razmjena mišljenja zastupnika EP-a i nacionalnih parlamenata država članica EU-a
na teme provedbe prioriteta za 2017. u okviru Europskog semestra za usklađivanje ekonomske
politike, s naglaskom na države članice europodručja, i prioriteta za Godišnji pregled rasta za
sljedeću godinu. Kao podloga za raspravu poslužio je nacrt nezakonodavnog izvješća o
ekonomskim politikama europodručja izvjestitelja Gunnara Hökmarka (EPP, SE). Nacrt izvješća
kroz pet tematskih cjelina: (i) gospodarski izgledi, (ii) strukturne reforme, (iii) ulaganja, (vi)
fiskalna odgovornost i (v) preporuke za pojedine države, donosi ocjenu ekonomskih politika
država članica europodručja i preporuke za daljnje jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva.
U drugom dijelu sjednice zastupnici su razmijenili mišljenja o nacrtima zakonodavnih izvješća EP
-a o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit, COM(2016) 685,
izvjestitelja Paula Tanga (S&D, NL) i Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj
osnovici poreza na dobit, COM(2016) 683, izvjestitelja Alaina Lamassourea (EPP, FR) i
podnesenim amandmanima. Izvjestitelji su mišljenja da prijedlozi zajedničke konsolidirane
osnovice poreza na dobit predstavljaju ključan gradivni element u dovršavanju unutarnjeg tržišta i
da mogu potaknuti rast europskog gospodarstva.
Sljedeća razmjena mišljenja članova ECON-a sa zastupnicima nacionalnih parlamenata država
članica održat će se početkom 2018. u Bruxellesu u okviru Europskog parlamentarnog tjedna.
11. – 12. listopada – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o praćenju rasprave o
Bijeloj knjizi o budućnosti Europe, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja (AFCO) EP-a i
konferencija o stanju Unije, u organizaciji think-tanka „Friends of Europe“
Odbor za ustavna pitanja (AFCO) organizirao je međuparlamentarni sastanak Odbora s temom
„Budućnost Europe: perspektive prijedloga Europskog parlamenta i Bijele knjige Europske
komisije“.
Predsjednica Odbora Danuta Maria Hübner ukratko je predstavila inicijative EP-a posvećene
budućnosti Europe. U raspravi koja je uslijedila predstavnici nacionalnih parlamenata država
članica EU-a govorili su uglavnom o budućnosti europskih financija i produbljivanju gospodarske
i monetarne unije. Izaslanstva su se složila oko potrebe dovršavanja gospodarske i monetarne
unije u doglednom roku, kao prioritetnog područja budućeg razvoja EU-a, a tijekom rasprave
pokazalo se kako postoji visoka razina suglasja u gospodarskim pitanjima.
U drugom dijelu sastanka razgovaralo se o budućnosti europske obrane. Izaslanstva su upozorila
na problem preklapanja ovlasti na području obrane između država članica, EU-a i NATO-a te su
pozvala na jasnije određivanje područja nadležnosti. Kao važan element europske obrane istaknut
je šengenski prostor. Izaslanstva su se osvrnula i na pitanje solidarnosti, osobito u kontekstu
migrantske krize te na različita shvaćanja koncepta solidarnosti među državama članicama.
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Konferenciju „State of Europe 2017“ organizirao je europski think-tank „Friends of Europe“.
Plenarna sjednica konferencije bila je posvećena izazovima populizma i paneuropskim
politikama. U raspravi su predstavnici europske političke i akademske zajednice te civilnoga
društva posebno ukazali na važnost uključivanja građana u procese donošenja odluka na
europskoj razini, kao i na formulaciju europskih politika usredotočenih na građane. Na plenarnoj
sjednici sudjelovao je predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević. U svojoj
intervenciji naglasio je važnost orijentacije na rezultate politika te na ostvarivanje obećanoga.
Ukazao je na problem komunikacije s građanima, koja bi trebala biti prožeta jasnim sadržajem i
upečatljivim porukama.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za studeni 2017.
7. – 8. studenoga – Bruxelles – Europski forum mladih parlamentaraca 2017.
21. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o implementaciji Europskog
konsenzusa o razvoju i Ciljeva održivog razvoja, u organizaciji Odbora za razvoj (DEVE) EP-a
21. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora na temu proširenja EU-a, u
organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) EP-a
21. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o stanju borbe protiv rodno
uvjetovanog nasilja u okviru Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama s posebnim
naglaskom na potvrđivanje Istanbulske konvencije (Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i
borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji), u organizaciji Odbora za prava žena i
ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a
22. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o Kohezijskoj politici, s
naglaskom na budućnost Kohezijske politike do 2020., u organizaciji Odbora za regionalni razvoj
(REGI) EP-a
26. – 28. studenoga – Tallinn – 58. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
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