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.

Tema broja:
Europska godina za razvoj (EYD2015)
Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, 2015. godina proglašena
je „Europskom godinom za razvoj“. Ovo je prvi put da se jedna europska godina posvećuje
vanjskom djelovanju Europske unije i njezinoj ulozi u svijetu. Obilježavanje Europske godine
za razvoj pod sloganom „Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost“ bit će prilika da se
promovira predanost Europe suzbijanju siromaštva i da se senzibilizira što veći broj europskih
građana za uključivanje u aktivnosti koje pridonose razvoju trećih zemalja.
2015. ključna je godina iz nekoliko razloga - u ovoj godini trebaju se postići Milenijski
razvojni ciljevi, aktualna globalna rasprava o razvoju nakon 2015. treba se formulirati na
zasjedanju Opće skupštine UN-a u rujnu u jedinstveni okvir za održivi razvoj i suzbijanje
siromaštva, a na jesen na sastanku na vrhu u Parizu trebao bi se usvojiti i novi međunarodni
sporazum o klimatskim promjenama.
Prema članu Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Nevenu Mimici, cilj
Europske godine za razvoj jest informirati europske građane o razvojnoj suradnji isticanjem
rezultata koje je Unija postigla kao globalni igrač, djelujući zajedno s državama članicama, te
podići svijest o koristima razvojne suradnje Europske unije za obje strane - kako za korisnike,
tako i za građane Unije. Pomaganje zemljama u razvoju u cijelom svijetu pri izgradnji mira i
društvenog blagostanja nije samo stvar pravednosti i solidarnosti, već se na taj način stvara
sigurniji svijet s većim gospodarskim i trgovinskim potencijalom za Europu.
Tijekom Europske godine za razvoj održat će se cijeli niz događanja na razini Unije, ali i na
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Svaki mjesec će imati svoju temu, povezanu s
međunarodnim danima ili drugim važnim događanjima u svijetu: siječanj - Europa u svijetu;
veljača - obrazovanje; ožujak - žene i djevojčice; travanj - zdravlje; svibanj - mir i sigurnost;
lipanj - održivi zeleni razvoj, pristojna radna; srpanj - djeca i mladi; kolovoz - humanitarna
pomoć; rujan - demografija i migracije; listopad - sigurnost hrane; studeni - održiv razvoj i
mjere za zaštitu klime i prosinac - ljudska prava i upravljanje.
Od planiranih aktivnosti, treba spomenuti međunarodno događanje o rodnim pitanjima u
ožujku, utrku na 20 km u svibnju u Bruxellesu, kreativna natjecanja, uključujući, primjerice, i
video natjecanje pod nazivom „Blistave zvijezde Europe“ (Shining Stars of Europe) diljem
Unije, 28 predavanja pod nazivom „Kapuscinskijeva predavanja“ (po jedno predavanje u
svakoj državi članici), sudjelovanje projekta EYD2015 na milanskoj izložbi EXPO2015 te
svečanost dodjele novinarske nagrade „Lorenzo Natali“.
Obilježavanje Europske godine za razvoj u Hrvatskoj započet će 13. veljače u Hrvatskome
saboru okruglim stolom, na kojem će sudjelovati član Europske komisije za međunarodnu
suradnju i razvoj Neven Mimica.
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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 siječnja 2015. održao četiri sjednice:
47. sjednica – rasprava o Planu usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu i rasprava o
Informaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova o postupcima zbog povrede prava Europske unije
48. sjednica – predstavljanje prioriteta predsjedanja Latvije Vijećem Europske unije
49. sjednica – zajednička s Odborom za financije i državni proračun na temu izvješća Ministarstva financija o
održanom sastanku Vijeća EU-a za gospodarska i ekonomska pitanja (ECOFIN)
50. sjednica – glasovanje o raspravljenim točkama na 47. sjednici i razmatranje stajališta DEU14/ 039 i DEU
14/040
51. sjednica – zajednička s Odborom za poljoprivredu na temu izvješća Ministarstva poljoprivrede o održanom
sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH)
Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu
Donošenje zaključaka o stajalištima
Odbor za europske poslove je, uzimajući u obzir mišljenja drugih odbora, 30. siječnja 2015. donio zaključke
kojima je podržao sljedeća stajališta:
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na
tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
90/167/EEZ COM (2014) 556 – D.E.U. br. 14/039
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim
proizvodima COM (2014) 558 – D.E.U. br. 14/040
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. do 31. siječnja 2015. izravno dostavile 14 dokumenata
odnosno prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije u zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 31. siječnja
2015.:
PRORAČUNI
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost

COM(2015)
11

Nacrt izmjene Proračuna br. 1 za Opći proračun za 2015. uz Prijedlog uredbe
Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i
izmjeni uredaba (EU) br. 291/2013 i (EU) br. 1316/2013

16. 1. 2015.

COM(2015)
16

Nacrt izmjene Proračuna br. 2 za Opći proračun za 2015. priložen Prijedlogu
uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020.

20. 1. 2015.

/

/
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22. 1. 2015.

COM(2015)
13

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji 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 i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem,
Poljska)

22. 1. 2015

COM(2015)
9

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji 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, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju
(zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit iz Belgije)

22. 1. 2015.

COM(2014)
726

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji 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 vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)

22. 1. 2015.

COM(2014)
725

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 vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco – NLMK) iz Belgije)

22. 1. 2015.

COM(2014)
734

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji 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 vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal)

22. 1. 2015.

COM(2014)
735

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji 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 vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar)

Isključiva
nadležnost
EU

Isključiva
nadležnost
EU

Isključiva
nadležnost
EU

Isključiva
nadležnost
EU

Isključiva
nadležnost
EU

Isključiva
nadležnost
EU

PRAVNA PITANJA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM (2014)
443

COM (2014)
375

COM (2014)
394

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pojedinim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i
Hercegovine, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma o
trgovini i trgovinskim pitanjima između Europske zajednice, s jedne
strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (kodifikacija)
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
Albanije, s druge strane (kodifikacija)
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 bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane (kodifikacija)

13. 1. 2015.
Kodifikacija

13. 1. 2015.
Kodifikacija

14. 1. 2015.
Kodifikacija
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MEĐUNARODNA TRGOVINA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM (2015)
5

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Ukrajini

9. 1. 2015.
6. 3. 2015.

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM (2015)
10

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za
strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br.
1316/2013

19. 1. 2015.

COM (2015)
15

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013
kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. 2020.

20. 1. 2015.

17. 3. 2015.

/

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM (2015)
5

9. 1. 2015.

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju
makrofinancijske pomoći Ukrajini

6. 3. 2015.

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM (2015)
10

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za
strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br.
1316/2013

19. 1. 2015.
17. 3. 2015.

Usklađivanje zakonodavstva
ZAKONI USKLAĐENI SA ZAKONODAVSTVOM EU-A U HRVATSKOM SABORU OD 1. DO 31. SIJEČNJA 2015.

PZE Br. prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

PZE 778

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarskomedicinskim proizvodima, s Konačnim prijedlogom zakona

7

16

donesen

1. i 2.

Vrsta postupka
hitni
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u siječnju
19. siječnja – Bruxelles – neformalni sastanak predsjednika odbora za europske poslove uključenih u COSAC
U okviru pojačanih aktivnosti nacionalnih parlamenata za iznalaženje mogućnosti za jačanje njihova političkog
utjecaja na postupak donošenja odluka u EU-u i poboljšanje suradnje i koordinacije između parlamenata EU-a te
nastavno na raspravu održanu tijekom LII. COSAC-a u Rimu o ulozi europskih institucija i nacionalnih parlamenata
u EU-u, 19. siječnja 2015. u Stalnom predstavništvu Nizozemske pri EU-u u Bruxellesu održan je neformalni
sastanak predsjednika odbora za europske poslove uključenih u COSAC. Tijekom sastanka bilo je govora o
razmatranju (scrutiny) programa rada EK-a u nacionalnim parlamentima i mehanizmu tzv. „žutog kartona“ te
inicijativi za uspostavu postupka tzv. „zelenog kartona“. Sastanak je zaključen usvajanjem neformalnog dokumenta
kojim se utvrđuju predstojeći koraci za identificiranje zajedničkih prioriteta temeljenih na Programu rada EK-a za
2015. i za unapređenje mehanizma tzv. „žutog kartona“. I. Razmatranje programa rada EK-a u nacionalnim
parlamentima. Cilj je bio utvrditi najbolje načine za suradnju nacionalnih parlamenata pri razmatranju programa rada
EK-a i identificiranju zajedničkih prioriteta na zakonodavnom planu. Većina zastupljenih nacionalnih parlamenata
već je održala inicijalne rasprave o Programu rada EK-a za 2015. te identificirala prioritetna područja, ili će to
uskoro učiniti. Predstoji za utvrditi na kojim se područjima prioriteti nacionalnih parlamenata preklapaju radi
identificiranja prioriteta od zajedničkog interesa, svih ili barem velike većine nacionalnih parlamenata. Postavljeno je
pitanje kriterija prema kojemu će se odabrati zajednički prioriteti za 2015. i alata koji će se koristiti za razmjenu
informacija o istima. Slijedom navedenog, zaključeno je kako će nacionalni parlamenti razmijeniti informacije,
odnosno popise utvrđenih prioriteta iz Programa rada EK-a za 2015. putem mreže predstavnika u EP-u, IPEX-a i
COSAC-a. Na predstojećem sastanku COSAC-a, nizozemski Parlament predstavit će provizornu kompilaciju svih,
do sada, identificiranih prioriteta za 2015. koja će poslužiti kao podloga za raspravu i utvrđivanje ključnih,
zajedničkih prioriteta. II. Mehanizam tzv. „žutog kartona“. Većina nacionalnih parlamenata založila se za produženje
roka za provjeru načela supsidijarnosti s 8 na 12 tjedana. Zaključeno je kako će zainteresirani nacionalni parlamenti
oformiti malu, neformalnu radnu skupinu koja će razmotriti moguća poboljšanja mehanizma „žutog kartona“.
III. Inicijativa za uspostavu postupka tzv. „zelenog kartona“. Tzv. „zeleni karton“ omogućio bi nacionalnim
parlamentima da predlažu EK-u nove zakonodavne inicijative, uključujući prijedloge za izmjenu ili stavljanje izvan
snage postojećeg zakonodavstva EU-a. Postupak podnošenja „zelenog kartona“ nadovezao bi se na postojeći
politički dijalog s EK-om. Tijekom rasprave zastupnici su istaknuli potrebu utvrđivanja jasnog postupka i roka za
podnošenje „zelenog kartona“ EK-u kao i prag za njegovu aktivaciju, a bili su skloni i uključivanju EP-a u postupak.
Zaključeno je kako će organizatori izraditi prijedlog zajedničkog pisma nacionalnih parlamenata na temu uspostave
„zelenog kartona“, koje bi bilo upućeno prvom predsjedniku EK Fransu Timmermansu (prijedlog bi trebao biti
distribuiran nacionalnim parlamentima prije 1. veljače).
30. siječnja – Barcelona – sastanak Odbora za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava Parlamentarne
skupštine Unije za Mediteran, na kojem je sudjelovao član Izaslanstva Hrvatskog sabora Ante Babić
Rasprave prvog ovogodišnjeg sastanka Odbora, održanog u Tajništvu Unije za Mediteran u Barceloni, vodile
su se o projektima Unije za Mediteran te o preporukama o „Ulozi parlamenata u promicanju i zaštiti ljudskih
prava“ za sljedeće zasjedanje Parlamentarne skupštine. Međutim, slijedom nedavnih terorističkih napada u
Parizu, zastupnici su se uvodno osvrnuli i na situaciju na Bliskom istoku, s posebnim naglaskom na situaciju u
Iraku i Siriji. Zastupnik Babić osudio je terorističke napade u Parizu te svaki oblik radikalnog i ekstremnog
ponašanja i zloupotrebljavanja religije za određene ciljeve. Naglasio je da islam danas u svom radikalnom
tumačenju nije religijski već politički projekt, što pokazuju nove, neočekivane ekstremističke snage u Iraku i
Siriji i nastanak tzv. Islamske države. U borbi protiv terorizma, naglasio je, da se posebno treba paziti da se ne
smanjuju ljudska prava te da je islam u Europi islam velikih vrijednosti, ideja i suživota odnosno njegov sastavni dio. Također, istaknuo je problem manipulacije, naročito mladih ljudi, te u tom kontekstu i njihov odlazak iz
Europe u Irak i Siriju, naglasivši činjenicu da je to učinilo više od 800 osoba iz BiH, Albanije i Kosova.
Zaključno, naglasio je da su vođe islamske zajednice u Hrvatskoj prepoznale ovaj devijantni problem, oštro ga
osudile, ali i istaknule hrvatski model integracije kao jedno od mogućih rješenja.
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U razmjeni mišljenja sa zamjenicima glavnog tajnika Unije za Mediteran, članovi su dobili pregled provedbi
svih dosadašnjih projekata s oznakom UzM kao i o postupku predlaganja novih projekata. Zastupnik Babić
založio se za nekoliko projekata u kojima sudjeluje Hrvatska i koji su u postupku dobivanja službene oznake –
Vallis Solaris (sudjeluje Mediteranski centar za napredne studije u znanosti i tehnoligiji u Splitu), Gender Task
Force (sudjeluje Regionalni centar za jednakost spolova), Young Women as Job Creators (uključena Hrvatska
udruga poslovnih žena) te Mediterranean Social Business Network, u kojem je partner Nezavisna udruga
mladih. Slijedom dogovora na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine u veljači 2014. u Jordanu, tema
„Uloga nacionalnih parlamenata u zaštiti i promicanju ljudskih prava“ središnja je tema rada Političkog odbora
u sljedećem dvogodišnjem razdoblju. Slijedom zamolbe predsjednika Odbora da se dostave prijedlozi aktivnosti
rada povezani s ovom temom, Odbor je raspravio neke od predloženih aktivnosti. One će se uključiti u
preporuke, koje će biti usvojene na sljedećem zasjedanju Parlamentarne skupštine u Lisabonu 12. svibnja ove
godine.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
26. siječnja – Kopenhagen – konferencija korisnika IPEX-a, na kojoj su sudjelovali službenici Hrvatskoga
sabora
Cilj Konferencije bio je prikupiti što više informacija od korisnika radi daljnjeg poboljšanja IPEX-a. Riječ je o
internetskoj platformi za razmjenu informacija o Europskoj uniji između nacionalnih parlamenata i Europskog
parlamenta, kojom se svakodnevno služi stručna služba Sabora pri obavljanju europskih poslova. IPEX djeluje
putem mreže nacionalnih korespondenata koji unose informacije o europskim poslovima izravno u aplikaciju za
izradu IPEX-ove internetske stranice, prije svega informacije o provedbi postupka parlamentarnog nadzora
nad konkretnim dokumentima EU-a. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, institucije EU-a izravno
dostavljaju svoje dokumente nacionalnim parlamentima. Hrvatski sabor navedene dokumente prima na posebnu
adresu elektroničke pošte, koji se potom objavljuju na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora, u rubrici
„Dokumenti EU-a“, u obliku poveznica na odnosne dokumente na hrvatskom jeziku u bazi podataka IPEX-a.
Ovakvim rješenjem izbjegnuta je dvostruka objava dokumenata te je optimizirano korištenje baze dokumenata
IPEX-a. Poveznicom na IPEX-ovu bazu korisnicima saborske internetske stranice dostupan je širi spektar
informacija nego što bi bio slučaj kada bi se sami izravno dostavljeni dokumenti objavljivali na internetskoj
stranici Sabora. O ovim pozitivnim primjerima uporabe IPEX-a govorili su službenici Saborske stručne službe
Maja Filipović, Irena Pugelnik i Mario Straka.
27. siječnja – Bruxelles – sastanak službenika EP-a i nacionalnih parlamenata država članica EU-a na temu
„Jačanje kapaciteta i pomoć parlamentima u trećim zemljama“, na kojem je sudjelovala predstojnica Ureda za
međunarodne i europske poslove Andrea Halambek
U organizaciji Uprave za demokratsku potporu Europskog parlamenta održan je sastanak predstavnika
nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a s ciljem razmjene mišljenja o mogućim oblicima suradnje
na području jačanja kapaciteta u trećim zemljama. Riječ je prije svega o uključivanju u projekte, koje EP ili
parlamenti država članica već provede u nekim zemljama poput Tunisa, Senegala i Ukrajine (promatranje
izbora, parlamentarna pomoć ili aktivnosti na području zaštite ljudskih prava). Sudionicima su također
predstavljene aktivnosti Europske komisije i UNDP kao i portal Agora, (globalna platforma o parlamentarnom
razvoju). Predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove Andrea Halambek predstavila je aktivnosti
Hrvatskoga sabora na ovom području, s naglaskom na aktivnosti pružanja tehničke pomoći na području
europskih integracija parlamentima država uključenih u Proces stabilizacije i pridruživanja i Istočnog
partnerstva.
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom siječnja 2015. na 2 sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata država
članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojima se raspravljalo:
19. siječnja: i) predstavljanje prioriteta i parlamentarne dimenzije latvijskog predsjedanja Vijećem Europske unije,
ii) razmjena mišljenja s Tajništvom Odbora za pravna pitanja Europskog parlamenta (JURI) na temu supsidijarnosti,
iii) predstojeći međuparlamentarni sastanak odbora u povodu obilježavanja Dana žena (Bruxelles, 5. ožujka 2015.) te
iv.) interna pitanja.
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28. siječnja: informacije o sastanku predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC, Riga, 1.-2. veljače) i Europskom parlamentarnom tjednu (Europski
parlament, 3.-4. veljače 2015.).
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora informaciju s plenarne sjednica Europskoga parlamenta,
održane u Strasbourgu od 12. do 15. siječnja 2015.
Sažetak plenarne sjednice Europskoga parlamenta
Zasjedanje je započelo izjavom predsjednika EP-a Martina Schulza o prošlotjednim terorističkim napadima na
uredništvo satiričkog lista Charlie Hebdo, dućan košer hrane i policiju u Parizu. Schulz je oštro osudio ove činove
nasilja protiv temeljnih sloboda i vrijednosti na kojima počiva EU. Pročitao je imena svih 17 žrtava napada te je
obiteljima stradalih a izrazio sućut u ime EP-. Uslijedila je minuta šutnje te prigodna obraćanja predstavnika svih
klubova zastupnika EP-a. Schulz je, također, odao počast žrtvama napada militantnog islamističkog pokreta Boko
Harama na nigerijski grad Baga u kojemu je prema neslužbenim podacima ubijeno 2000 osoba. U okviru sjednice
održana je i predmetna rasprava, dok se donošenje rezolucije na vlastitu inicijativu o napadima Boko Harama u
sjevernoj Nigeriji očekuje na plenarnoj sjednici u veljači. Drugoga dana zasjedanja predsjednik EP-a Schulz dao je
svečanu izjavu o 70. godišnjici oslobođenja Auschwitza. Naglasio je kako ljudsko dostojanstvo mora biti
nepovredivo te nadodao kako se je potrebno svakodnevno suprotstavljati idejama i ideologijama mržnje, ksenofobije, netolerancije i antisemitizma.
Ključna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena programu latvijskog predsjedanja Vijećem EU-a. Latvijsko
predsjedanje bit će usredotočeno na tri prioritetna područja - konkurentna EU, digitalna EU i djelovanje EU-a na
globalnoj razini (Competitive, Digital and Engaged European Union at the global level). U utorak, 13. siječnja, EP
je održao svoju prvu raspravu s novoizabranim predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom. Tusk je
predstavio zaključke prosinačkog sastanka EV-a kao i prioritete EV-a u prvoj polovici 2015. Tijekom rasprave
naglasak je bio na Planu EK za poticanje ulaganja u Europi i na mjere koji bi EU trebala poduzeti nastavno na
terorističke napade u Parizu te, u tom kontekstu, najavljivanu uspostavu jedinstvenog, europskog popisa imena
putnika (Passenger Name Record). Na dnevnom redu bile su, između ostaloga, i rasprave o postignućima
talijanskog predsjedanja Vijećem EU-a, nedavnim incidentima krijumčarenja ljudi na Sredozemlju, ženama u
upravnim odborima poduzeća, mjerama EU-a za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, nadzoru
odvjetnika u EU-u, glavnim aspektima i temeljnim izborima zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke
sigurnosne i obrambene politike te o pokretanju Europske godine za razvoj 2015., 9. siječnja u Rigi, koja prema
riječima povjerenika Mimice ima za cilj „informirati građane EU-a o razvojnoj suradnji kroz isticanje rezultata
koje je Unija postigla kao globalni igrač, djelujući zajedno s državama članicama.“
Nakon prethodnih rasprava donesene su rezolucije na vlastitu inicijativu o slobodi izražavanja u Turskoj, stanju u
Libiji, Ukrajini te Egiptu, Godišnjem izvješću Europskog pučkog pravobranitelja za 2013., slučaju dvojice
talijanskih marinaca (uhićenih u Indiji slijedom incidenta u blizini obale Kerale u kojem su poginuti indijski ribari)
te o hitnim slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Rusiji, Pakistanu i
Kirgistanu. Glasovalo se i o pojedinačnim rezolucijama klubova zastupnika EP-a o Programu rada EK za 2015., no
niti jedna od sedam uloženih rezolucija nije dobila potrebnu većinu glasova.
Usvojena su stajališta EP-a u drugom čitanju o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja izmjena Direktive
2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na svom teritoriju, čak i
ako je to dopušteno na razini EU-a (Direktiva bi trebala stupiti na snagu na jesen 2015.), te u prvom čitanju o
Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma
o Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja.
EP je dao suglasnost za zaključivanje Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos
predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Demokratske Republike Svetog Tome i
Prinsipea, Sporazuma između EU-a i Sejšela o pristupu ribarskih plovila, koja plove pod zastavom Sejšela, vodama
i morskim biološkim resursima Mayottea, koji je pod pravnom nadležnosti EU-a te Protokola uz Euro-mediteranski
sporazum o pridruživanju između EZ-a i Tunisa kako bi se uzelo u obzir pristupanje Bugarske i Rumunjske EU-u.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni
ovdje. Sljedeća tzv. mini-plenarna sjednica EP-a održana je 28. siječnja 2015. u Bruxellesu.
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Sažetak mini-plenarne sjednice Europskog parlamenta, 28. siječnja 2015.
Na dnevnom redu plenarne sjednice bile su rasprave o mjerama protiv terorizma, nastavno na nedavne terorističke
napade u Parizu, Europskom fondu za strateška ulaganja te o mapi puta za predstojeću 21. Konferenciju UN-a o
klimi koja se u prosincu 2015. održava u Parizu i na kojoj se očekuje zaključivanje novog međunarodnog
sporazuma o klimi (post Kyoto). Povjerenik EU-a za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris
Avramopoulos izvijestio je o planiranim aktivnostima EK-a na području borbe protiv terorizma, s posebnim
naglaskom na Direktivu o razmjeni podataka o putnicima u zračnom prometu i zakonodavni paket o zaštiti osobnih
podataka. Istaknuo je kako nedavni napadi u Parizu predstavljaju napad na temeljne vrijednosti EU-a, dok su
financiranje terorizma i pristup oružju prekogranične pojave koje iziskuju snažan i jedinstven odgovor EU-a.
Razgovori o Novoj agendi za europsku sigurnost za razdoblje 2015.-2020., čije se predstavljanje očekuje u svibnju
2015., započet će na predstojećem neformalnom sastanku ministara unutarnjih poslova država članica EU-a (Riga,
29.-30. siječnja) i nastaviti se na Europskom vijeću 12. veljače. Donošenje rezolucije EP-a na ovu temu očekuje se na
plenarnoj sjednici u veljači. Potpredsjednik EK zadužen za rast i ulaganja Jyrki Katainen iznio je kratak pregled
glavnih značajki Plana za poticanje ulaganja u Europi i do sada poduzetih aktivnosti Komisije u cilju njegove
provedbe, s naglaskom na zakonodavni prijedlog za uspostavu Europskog fonda za strateška ulaganja. Katainen je
izrazio nadu u snažnu političku potporu EP-a kako bi se omogućilo djelovanje Fonda već u prvoj polovici 2015.
Istaknuo je kako će u predstojećem razdoblju, u skladu s Programom rada za 2015., Komisija predstaviti i niz mjera
usmjerenih na uklanjanje prepreka ulaganjima i stvaranje „stvarnog“ jedinstvenog tržišta, poput prijedloga za
uspostavu energetske unije, jedinstvenog digitalnog tržišta i tržišta kapitala te strategije za jedinstveno tržište za robe i
usluge. Nastavno na zaključke 20. Konferencije o klimi (Lima 2014.) te imajući u vidu otvorena pitanja (pravna
forma i snaga sporazuma), latvijsko predsjedanje Vijećem EU-a izvijestilo je kako će se prva razmjena mišljenja o
strategiji EU-a i očekivanjima od predstojeće 21. Konferencije UN-a o klimi održati na sastanku ministara zaštite
okoliša u ožujku 2015.
Zapisnik s plenarne sjednice i transkripti rasprava nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni ovdje. Sljedeća
plenarna sjednica EP-a održat će se od 9. do 12. veljače 2015. u Strasbourgu

Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za veljaču
2015.
1.-2. veljače – Riga– sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC), na kojem sudjeluje potpredsjednik Odbora za europske poslove Igor
Kolman
3.-4. veljače – Bruxelles – u okviru Europskog parlamentarnog tjedna održavaju se sastanak posvećen ciklusima
2014. i 2015. Europskog semestra i Konferencija na temelju članka 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i
upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji, na kojima sudjeluju predsjednik Odbora za financije i državni
proračun Srđan Gjurković i predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja
13. veljače – Hrvatski sabor – početak obilježavanja Europske godine za razvoj u Hrvatskoj, na kojem sudjeluje
član Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica.
22.-23. veljače – Riga – sastanak predsjednika odbora zaduženih za zapošljavanje i socijalna pitanja
parlamenata država članica EU-a, u okviru latvijskog predsjedanja Vijeće EU-a, na kojem sudjeluju predsjednik
Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja i član Odbora Domagoj Ivan Milošević
23.-24. veljače – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora na temu „Zakonodavni paket o pametnim
granicama: europski izazovi, nacionalna iskustva i što dalje“, u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta (LIBE), na kojem sudjeluje predsjednik Odbora za
pravosuđe Josip Kregar i potpredsjednik Hrvatskoga sabora i član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost Nenad Stazić

Europski poslovi u Hrvatskom saboru

stranica 9

26. veljače – Bruxelles – radionica na temu „Prekogranične aktivnosti u EU-u - kako olakšati život
građanima“, u organizaciji Odbora za pravna pitanja EP-a, na kojem sudjeluje predsjednik Odbora za
pravosuđe Josip Kregar
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