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

Malteško predsjedanje Vijećem Europske unije
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. Malta predsjeda Vijećem Europske unije.
Malteškim predsjedanjem završava sadašnji trio predsjedanja Vijećem koji čine Nizozemska,
Slovačka i Malta.
Program malteškog predsjedanja ističe temu predsjedanja – rEUnion – koja predstavlja
ponovno povezivanje građana Europske unije na osobnim, skupnim i državnim razinama –
jedne s drugima, s njihovim vladama, s Europskom unijom i sa svijetom.
Ovaj pristup će se primijeniti ne samo na zakonodavni program rada, već i na filozofiju i način
rada malteškog predsjedanja. Program naglašava da "to znači slušati građane i raditi za njih,
pravedno dijeliti teret i prednosti članstva u Uniji između građana i država, vratiti osjećaj
suradnje i dobrosusjedskih odnosa". S obzirom na povećanje broja građana koji iskazuju
sumnju prema prednostima članstva u Europskoj uniji, koja će proslaviti svoju 60. godišnjicu u
ožujku, malteško predsjedanje stavlja građane u središte svog programa.
Prioriteti malteškog predsjedanja usredotočeni su na šest ključnih područja: i) migracije; ii)
unutarnje tržište; iii) sigurnost građana; iv) socijalnu uključenost, v) europsko susjedstvo i vi)
pomorski sektor.
U području migracija konkretni ciljevi su: jačanje i racionalizacija zajedničkog europskog
sustava azila, kako bi raspodjela migracijskog tereta među državama članicama bila poštenija;
reforma Dublinske uredbe, koja utvrđuje državu članicu odgovornu za razmatranje zahtjeva za
azil; transformacija Europskog potpornog ureda za azil u europsku agenciju, kao važan element
reforme zajedničkog europskog sustava azila; osiguranje bolje provedbe premještanja 160.000
osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita. Malta podupire holistički pristup migracijama,
koji uključuje unutarnji i vanjski aspekt. U tom duhu slijedit će rezultate sastanka na vrhu o
migracijama (Valletta, 2015.) te raditi u cilju realizacije Europskog plana vanjskih ulaganja za
promicanje održivog ulaganja u Afriku i susjedstvo i za rješavanje uzroka migracija.
U pogledu drugog prioriteta, malteško predsjedanje zalaže se za potpuno iskorištavanje
potencijala unutarnjeg tržišta te će svoje aktivnosti usmjeriti na razvoj jedinstvenog digitalnog
tržišta, dovršetak unutarnjeg energetskog tržišta te tržišta kapitala. Konkretni ciljevi su:
ukidanje roaminga u EU-u, ukidanje geografske diskriminacije u pogledu prekogranične
dostave paketa, olakšavanje pristupa financijskim sredstvima za mala i srednja poduzeća,
produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) i uvođenje tehničkih
poboljšanja za Fond, ocjena paketa za energetsku učinkovitost, jačanje sigurnosti opskrbe energijom te uvođenje tehnologija 5G.
Ključni ciljevi u okviru trećeg prioriteta bit će nastavak borbe protiv terorizma i organiziranog
kriminala, odnosno provedba Europskog programa sigurnosti 2015.-2020. i obnovljene Strategije
unutarnje sigurnosti EU-a za razdoblje 2015.-2020., postizanje dogovora o paketu mjera za borbu
protiv financiranja terorizma, bolja kontrola vanjskih granica EU-a, postizanje dogovora o
otvorenim pitanjima vezano uz osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) te poboljšanje
upravljanja Eurojustom kako bi se omogućila bolja suradnja pravosudnih tijela država članica.
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S obzirom da EU ima ograničene nadležnosti u području socijalne politike, Malta smatra da je Uniji
potrebna socijalna dimenzija kako bi imala povjerenje europskih građana. Malteško predsjedanje će se
nadovezati na Europski stup socijalnih prava te pokrenuti dijalog sa socijalnim partnerima, civilnim
društvom i građanima u cilju promicanja jednakih mogućnosti pristupa tržištu rada, boljih radnih
uvjeta i adekvatne socijalne zaštite. Pažnja će biti usmjerena i na nastavak borbe protiv rodno
temeljenog nasilja te prava LGBTIQ osoba.
U pogledu petog prioriteta Malta će usmjeriti svoje aktivnosti na stabilizaciju situacije u državama
europskog susjedstva. Osobita pažnja bit će posvećena južnom susjedstvu, ponajprije stabilizaciji
Libije, nastavku bliskoistočnog mirovnog procesa, pružanju potpore demokratskoj tranziciji Tunisa,
prekidu sukoba u Siriji, produbljenju odnosa između EU-a i Arapske lige. U okviru Istočnog
partnerstva, naglasak će biti na osiguranju suradnje s Rusijom, kada se radi o pitanjima od globalnog i
regionalnog značaja te nastavak pružanja potpore Ukrajini. Vezano uz politiku proširenja EU-a, u
središtu će biti odnosi između EU-a i Turske, kao važnog strateškog partnera u kontroli ilegalnih
migracija i zaštite vanjskih granica Unije, te osiguranje pozornosti na države zapadnog Balkana u
procesu proširenja.
Zaključno, u području pomorskog sektora malteško predsjedanje će svoje aktivnosti temeljiti na Integriranoj pomorskoj politici EU-a. Ključni ciljevi bit će postizanje političkog dogovora o sveobuhvatnoj,
učinkovitoj i koherentnijoj politici EU-a za poboljšanje međunarodnog okvira za upravljanje
oceanima i održivosti oceana te pokretanje inicijative za zapadni Mediteran (Western Mediterranean
Sea Basin Initiative).

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Europski poslovi u Hrvatskom saboru u 2016. godini
U 2016. ciklus obavljanja europskih poslova u Saboru započeo je održavanjem tematskih sjednica
Odbora za europske poslove u veljači i ožujku na kojima se raspravljalo o Programu rada
Europske komisije za 2016., nizozemskom programu predsjedanja te prioritetima hrvatske Vlade
tijekom nizozemskog predsjedanja. Odbor je Radni program za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2016. donio na 4. sjednici održanoj 16. ožujka. Radni program za 2016. sadrži 55
dokumenata, odnosno 21 inicijativu i 34 prijedloga zakonodavnih akata.
Hrvatski sabor zaprimio je 23 stajališta Republike Hrvatske o dokumentima iz Radnog programa
za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016., koje je Odbor za europske poslove
proslijedio radnim tijelima na razmatranje radi donošenja mišljenja.
Radna tijela raspravila su dostavljena stajališta i to: Odbor za zaštitu okoliša i prirode 8 stajališta,
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 8 stajališta, Odbor za gospodarstvo 6 stajališta,
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu 3 stajališta, Odbor za poljoprivredu i Odbor za
ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2 stajališta te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku,
Odbor za regionalni razvoj i fondove EU-a, Odbor za obranu i Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav 1 stajalište.
Informacijsko-dokumentacijska služba Hrvatskoga sabora nastavila je pohranjivati i obrađivati
dokumente EU-a iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske u saborskoj
zakonodavnoj bazi podataka e-Doc, u kojoj je putem posebnog modula e-Doc D.E.U. moguće
pratiti status dokumenata EU-a u svim fazama parlamentarnog postupka.
Odbor za europske poslove je na 7. sjednici 8. saziva Sabora, održanoj 5. svibnja 2016., zajedno s
Odborom za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo raspravljao o poštovanju načela
supsidijarnosti u Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/17/
EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja
usluga (COM (2016) 128) te je donio obrazloženo mišljenje.
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Hrvatski sabor bio je među četrnaest domova nacionalnih parlamenata iz 11 država, koji su
smatrali da navedeni zakonodavni prijedlog nije u skladu s načelom supsidijarnosti čime je
aktiviran postupak „žutog kartona“. Nakon preispitivanja obrazloženih mišljenja nacionalnih
parlamenata, Komisija je 20. srpnja 2016. donijela Komunikacija o prijedlogu Direktive o izmjeni
Direktive o upućivanju radnika, u pogledu načela supsidijarnosti, u skladu s Protokolom br. 2., u
kojoj je zaključila da zakonodavni prijedlog poštuje načelo supsidijarnosti te da ga nije potrebno
povući niti izmijeniti. Odbor za europske poslove je u 2016. održao ukupno tri saslušanja
ministara o sastancima Vijeća Europske unije, od toga jedno u 8. i dva u 9. sazivu Sabora. U 8.
sazivu održano je saslušanje ministra vanjskih i europskih poslova o sastanku Vijeća za opće
poslove i Vijeća za vanjske poslove (na zajedničkoj sjednici s Odborom za vanjsku politiku). U 9.
sazivu održano je saslušanje ministra poljoprivrede o sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo
(na zajedničkoj sjednici s Odborom za poljoprivredu) te ministra vanjskih i europskih poslova o
sastancima Vijeća za opće i Vijeća za vanjske poslove (na zajedničkoj sjednici s Odborom za
vanjsku politiku).
Novi ciklus obavljanja europskih poslova u 9. sazivu Sabora započeo je održavanjem prethodne
rasprave o djelovanju Sabora u europskim poslovima na 2. sjednici Odbora za europske poslove
održanoj 2. prosinca 2016. Na navedenoj je sjednici član Europske komisije i povjerenik za
međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica predstavio Program rada Europske komisije za
2017. godinu. Tijekom 2016. Vlada Republike Hrvatske podnijela je saborskim zastupnicima
ukupno pet pisanih izvješća o održanim sastancima Europskog vijeća, u skladu s člankom 11.
stavkom 3 Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim
poslovima. Od pet izvješća tri su dostavljena tijekom 8., a dva tijekom 9. saziva Sabora. Jedno
izvješće, o sastanku Europskog vijeća održanom 20. i 21. listopada 2016., predstavljeno je na
sjednici Sabora 26. listopada 2016. Institucije Europske unije tijekom 2016. izravno su dostavile
Hrvatskom saboru ukupno 723 dokumenta Europske unije na hrvatskome jeziku, od toga 145
zakonodavnih prijedloga akata. Izravno dostavljeni akti, koji obuhvaćaju sve prijedloge
obvezujućih zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte objavljuju se
na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku donošenja,
datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
Kada je riječ o usklađivanju zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije,
Sabor je 26. veljače 2016. donio Plan usklađivanja zakonodavstva za 2016. godinu sa 75
zakonodavnih mjera. Tijekom 2016. Sabor je donio 27 zakona usklađenih s pravnom stečevinom
EU-a, od toga 13 u 8. sazivu, a 14 u 9. sazivu Sabora.
Tablica s pregledom najvažnijih aktivnosti
u okviru obavljanja europskih poslova u Hrvatskom saboru u 2016. godini

razmatranje stajališta
Republike Hrvatske o
prijedlozima zakonodavnih akata
nadzor nad poštovanjem
načela supsidijarnosti /
obrazloženo mišljenje
razmatranje izvješća o
sastancima Vijeća EU-a
izvješća o sastancima
Europskog vijeća
izravno dostavljeni dokumenti EU-a
usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a
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Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom siječnja dvije sjednice:
5. sjednica, održana 25. siječnja, na kojoj je održana rasprava o postupku zbog povrede prava
Europske unije u Zakonu o privatizaciji INA – industrije nafte d.d. (Narodne novine br. 32/02).
6. sjednica, održana 26. siječnja, na kojoj je ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier
predstavio prioritete Vlade Republike Hrvatske na području europskih poslova u 2017. godini te
izvijestio o neformalnom sastanku Vijeća za opće poslove (GAC), održanom 23. i 24. siječnja na
Malti. Rasprave na GAC-u održane su u dva panela, od kojih je prvi bio posvećen prioritetima
malteškog predsjedanja Vijećem, a drugi budućnosti Europske unije.
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 siječnju 2 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3513. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC), dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3514. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo - AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković podnio je Hrvatskom saboru na 3.
sjednici 18. siječnja Izvješće o sastancima Europskog vijeća, koja su održana tijekom 2016., u
skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima. Izvješće je prihvaćeno 20. siječnja 2017. godine.

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. siječnja 2017. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 60 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 32 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 28 neobvezujućih pravnih akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
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Oznaka akta

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 1. 2017.

COM (2016)
821

Prijedlog 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 – Inicijativa
Daljnji koraci u okviru strategije jedinstvenog tržišta,

COM (2017)
38

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih
opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

26. 1. 2017.

COM (2016)
823

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga
uvedenu Uredbom ... [Uredba o europskoj kartici usluga] –
Inicijativa Daljnji koraci u okviru strategije jedinstvenog
tržišta, paket Gospodarstvo usluga na usluzi

20. 1. 2017.

COM (2016)
824

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju
europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih
usluga – Inicijativa Daljnji koraci u okviru strategije
jedinstvenog tržišta, paket Gospodarstvo usluga na

20. 1. 2017.

Oznaka akta
COM (2016)
818

PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za
obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

14. 3. 2017.

.....

20. 3. 2017

20. 3. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 1. 2017.
2. 3. 2017.

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
COM (2016) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
11. 1. 2017.
825
kontrolama gotovine koja se iznosi iz Unije ili unosi u Uniju
9. 3. 2017.
i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 –
Inicijativa Napredak prema uspostavi učinkovite i
COM (2016)
731

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu
odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014,
(EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624 Inicijativa Napredak prema uspostavi učinkovite i

16. 1. 2017.
14. 3. 2017.
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MEĐUNARODNA TRGOVINA
Oznaka akta
COM (2017)
14

Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju
makrofinancijske pomoći Republici Moldovi
PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2016)
723

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća o
okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge
prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja
i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni
Direktive 2012/30/EU - Inicijativa Daljnji koraci u okviru

COM (2016)
822

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa
kojima se uređuju profesije – Inicijativa Daljnji koraci u
okviru
strategije
jedinstvenog
tržišta,
paket

Oznaka akta

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2016)
759

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/
EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ)
br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/
EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU,
Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive
Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU)
br. 525/2013 - Inicijativa Paket o energetskoj uniji, Paket

COM (2016)
862

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i
stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ - Inicijativa
Paket o energetskoj uniji, Paket za čistu energiju
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju
Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora
(preinaka) - Inicijativa Paket o energetskoj uniji, Paket za
čistu energiju

COM (2016)
863

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13. 1. 2017.
13. 3. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 1. 2017.
9. 3. 2017.

20. 1. 2017.
20. 3. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
9. 1. 2017.
9. 3. 2017.

9. 1. 2017.
9. 3. 2017.
16. 1. 2017.
.....
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ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2016)
815

Prijedlog 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 (Tekst
značajan za EGP i Švicarsku) – Inicijativa Paket o

COM (2017)
11

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog
izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu—
Inicijativa Paket o mobilnosti radne snage

Oznaka akta
COM (2016)
853

COM (2016)
811

COM (2016)
854

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u
pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u
insolvencijskoj hijerarhiji – Inicijativa Europski sustav
osiguranja bankovnih depozita/dovršetak uspostave
bankovne unije
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktive 2006/112/EZ o
zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu
privremene primjene općeg mehanizma obrnutog
oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog
praga
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata,
financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga,
primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje
kapitala – Inicijativa Europski sustav osiguranja

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 1. 2017.
9. 3. 2017.

17. 1. 2017.
15. 3. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 1. 2017.
9. 3. 2017.

11. 1. 2017.
9. 3. 2017.

17. 1. 2017.
15. 3. 2017..

COM (2016)
851

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrića
gubitaka i dokapitalizacije za kreditne institucije i
investicijska društva – Inicijativa Europski sustav
osiguranja bankovnih depozita/dovršetak uspostave

23. 1. 2017.

COM (2016)
852

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2014/59/EU o sposobnosti pokrivanja gubitaka i
dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava
te izmjeni direktiva 98/26/EZ, 2002/47/EZ, 2012/30/EU,
2011/35/EU, 2005/56/EZ, 2004/25/EZ i 2007/36/EZ – Inicijativa Europski sustav osiguranja bankovnih depozita/
dovršetak uspostave bankovne unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za
regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika
druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema
središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema
subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu i o izmjeni Uredbe (EU) br.
648/2012 – Inicijativa Europski sustav osiguranja ban-

23. 1. 2017.

COM (2016)
850

21. 3. 2017.

21. 3. 2017.

26. 1. 2017.
24. 3. 2017.
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OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Oznaka akta
COM (2016)
750

COM (2016)
789

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji,
prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi
naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju
drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka
zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/31/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013
Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/
EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u pogledu postupovnih
pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju
izvan snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13. 1. 2017.
10. 3. 2017.

27. 1. 2017.
27. 3. 2017.

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 jednu komunikaciju i dva
izvješća Komisije:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i
socijalnom odboru i Odboru regija o preporukama za reformu regulative u području
profesionalnih usluga COM (2016) 820
Paketom mjera Gospodarstvo usluga na usluzi Europljanima Komisija želi bolje iskoristiti
jedinstveno tržište usluga pojednostavnjenjem postupaka za pružatelje prekograničnih usluga
te uspostaviti novi i moderniji način suradnje država članica u reguliranju svojih uslužnih
sektora.
Paket se odnosi na:

novu europsku e-karticu usluga kojom se kroz pojednostavnjeni elektronički postupak
olakšava pružateljima poslovnih usluga (npr. inženjerskim uredima, konzultantima za IT,
organizatorima poslovnih sajmova) i pružateljima građevinskih usluga obavljanje
administrativnih formalnosti potrebnih za pružanje usluga u inozemstvu;

procjenu proporcionalnosti nacionalnih propisa o profesionalnim uslugama radi mijenjanja nepotrebno opterećujućih i zastarjelih pravila kod reguliranja profesija pružanja usluga;
bolje obavješćivanje Komisije o nacrtima nacionalnih zakona o uslugama kako bi postupak bio što brži i transparentniji.
***
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom
odboru i Odboru regija Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena: Izvješće o
građanstvu EU-a za 2017. COM (2017) 30
Komisija u trećem izvješću o građanstvu EU-a ocjenjuje ostvareni napredak u skladu sa svojim
političkim prioritetima za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene.
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U Izvješću se iznose glavne inicijative poduzete od 2014. u cilju promicanja i jačanja europskoga građanstva te se predstavljaju konkretni prijedlozi za ostvarenje ključnih prioriteta povezanih s promicanjem, zaštitom i jačanjem prava koja proizlaze iz građanstva EU-a. Prilikom
izrade izvješća Komisija se oslanjala na iskustva i stajališta europskih građana izražena u opsežnim savjetovanjima te je obratila pozornost na potrebe građana i probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu prilikom ostvarivanja prava koja proizlaze iz građanstva EU-a.
Komisija je utvrdila svoje prioritete za razdoblje od 2017. do 2019., koji su usredotočeni na
glavna područja koja najizravnije utječu na dobrobit europskih građana:

osnaživanje građana pružanjem informacija i savjeta te omogućivanjem demokratskog
sudjelovanja;
zaštitu građana, osiguravanje jednakog postupanja u EU-u i pružanje izravne potpore;

pojednostavnjenje svakodnevnog života građana osiguravanjem jednostavnog, internetskog pristupa informacijama, pomoći, servisima za rješavanje problema i internetskim
postupcima, smanjenjem birokracije, zaštitom građana kao potrošača, radnika i studenata
te uklanjanjem drugih prepreka ostvarivanju njihovih prava.
Komisija je u potpunosti predana tome da prednosti građanstva EU-a postanu stvarnost na terenu te će na ostvarenju tog cilja surađivati s drugim institucijama EU-a, državama članicama,
lokalnim i regionalnim vlastima, civilnim društvom i, što je najvažnije, sa samim građanima.
***
Izvješće komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija na temelju članka 25. UFEU-a o napretku prema uspostavljanju građanstva EU-a u praksi 2013. – 2016. COM (2017) 32
Člankom 25. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zahtijeva se da Komisija svake tri godine izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Europski gospodarski i socijalni odbor o
primjeni odredbi (dio drugi Ugovora) o nediskriminaciji i građanstvu Unije. Ovo osmo izvješće podneseno u skladu s člankom 25. UFEU-a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2013. do
30. lipnja 2016.
U izvješću se preispituju odredbe dijela drugog UFEU-a u pogledu građanstva Unije,
nediskriminacije, slobodnog kretanja i boravka na teritoriju država članica, prava glasovanja i
kandidiranja na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament u državi članici u kojoj
imaju boravište, prava na konzularnu zaštitu, prava na podnošenje peticije Europskom
parlamentu te prava na podnošenje pritužbi Europskom ombudsmanu. Ovo se izvješće prilaže
Izvješću o građanstvu EU-a – Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena.


Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 16. – 19. siječnja 2017.
Izbor Predsjedništva Europskog parlamenta u razdoblju 2017.-2019.
Predsjedništvo (Biro) EP-a čine predsjednik EP-a, 14 potpredsjednika i 5 kvestora koje Parlament bira
na razdoblje od dvije i pol godine, uz mogućnost produženja. Kvestori su članovi Predsjedništva sa
savjetodavnom funkcijom. Predsjedništvo je političko tijelo nadležno za administrativna, kadrovska i
organizacijska pitanja Parlamenta. Predsjedništvo također određuje pravila Parlamenta i privremeni
nacrt proračuna. U drugoj polovici osmog saziva Biro EP-a sastojat će se od sljedećih članova:
Antonio TAJANI (EPP, IT), predsjednik EP-a
Mairead MCGUINNESS (EPP, IE), potpredsjednica EP-a (ponovno izabrana na ovu dužnost)
Bogusław LIBERADZKI (S&D, PL), potpredsjednik EP-a (u prvoj polovici mandata obnašao je
dužnost kvestora)
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David-Maria SASSOLI (S&D, IT), potpredsjednik EP-a (ponovno izabran na ovu dužnost)
Rainer WIELAND (EPP, DE), potpredsjednik EP-a (ponovno izabran na ovu dužnost)
Silvye GUILLAUME (S&D, FR), potpredsjednica EP-a (ponovno izabrana na ovu dužnost)
Ryszard CZARNECKI (ECR, PL), potpredsjednik EP-a (ponovno izabran na ovu dužnost)
Ramón Luis Valcárcel SISO (EPP, ES), potpredsjednik EP-a (ponovno izabran na ovu dužnost)
Evelyne GEBHARDT (S&D, DE), potpredsjednica EP-a
Pavel TELIČKA (ALDE, CZ), potpredsjednik EP-a
Ildikó GÁLL-PELCZ (EPP, HU), potpredsjednica EP-a (ponovno izabrana na ovu dužnost)
Ioan Mircea PASÇU (S&D, RO), potpredsjednik EP-a (ponovno izabrana na ovu dužnost)
Dimitris PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL), potpredsjednik EP-a (ponovno izabran na ovu dužnost)
Ulrike LUNACEK (Greens/EFA, AT), potpredsjednica EP-a (ponovno izabrana na ovu dužnost)
Alexander Graf LAMBSDORFF (ALDE, DE), potpredsjednik EP-a (ponovno izabran na ovu dužnost)
Elisabeth MORIN-CHARTIER (EPP, FR), kvestor EP-a
Andrey KOVATCHEV (EPP, BG), kvestor EP-a
Vladimír MAŇKA (S&D, SK), kvestor EP-a
Karol Adam KARSKI (ECR, PL), kvestor EP-a
Catherine BEARDER (ALDE, UK), kvestor EP-a
Predsjednik EP-a bira se tajnim glasovanjem, u skladu sa čl. 16. Poslovnika. Da bi bio izabran, u
prva tri kruga glasovanja kandidat mora ostvariti apsolutnu većinu valjanih danih glasova tj. 50%
plus 1. Prazni ili prekriženi glasački listići ne uzimaju se u obzir u izračunu tražene većine. Ako
nakon tri kruga glasovanja nijedan kandidat ne ostvari apsolutnu većinu danih glasova, u četvrtom
krugu sudjeluju samo dva zastupnika koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu. U
slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašava stariji kandidat.
Budući da niti jedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu u prva tri kruga glasovanja, kandidat
Kluba zastupnika EPP-a, Talijan Antonio Tajani s 351 glasom izabran je za 30. predsjednika EP-a u
četvrtom krugu glasovanja. Glasovalo je 633 zastupnika, od ukupno 751. Kandidat Kluba
zastupnika S&D-a Gianni Pittella (IT) dobio je 282 glasova. Kandidati za predsjednika EP-a u
drugoj polovici tekućeg manadata bili su još Laurentiu Rebega (ENF, RO), Jean Lambert (Zeleni,
UK), Eleonora Forenza (GUE/NLG, IT) i Helga Stevens (ECR, BE). Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
povukao je svoju kandidaturu. Izborom Tajanija na mjesto predsjednika EP-a ispoštovan je tzv.
džentlmenski dogovor dva najveća kluba zastupnika u EP-u, EPP-a i S&D-a, o podjeli mandata
predsjednika EP-a u osmom sazivu koji je postignut u lipnju 2014. na temelju rezultata europskih
izbora održanih u svibnju 2014.
Dužnosti predsjednika EP-a definirane su čl. 22. Poslovnika. Predsjednik upravlja svim
aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u skladu s uvjetima utvrđenima Poslovnikom i ima sve
ovlasti potrebne za vođenje parlamentarnih postupaka i osiguravanje njihovog pravilnog
provođenja. Predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednicu, odlučuje o dopuštenosti amandmana,
o pitanjima Vijeću i Komisiji te o usklađenosti izvješća s odredbama Poslovnika, osigurava
pridržavanje Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge
na glasovanje, objavljuje rezultate glasovanja i upućuje odborima obavijesti koje ih se tiču.
Predsjednik može govoriti u raspravi samo da je sažme ili opomene govornike. Ako želi sudjelovati
u raspravi, predsjednik mora napustiti svoje mjesto i smije se na njega vratiti tek po završetku
rasprave. Predsjednik predstavlja Parlament u međunarodnim odnosima, svečanim prigodama i
administrativnim, pravnim i financijskim pitanjima te može navedene ovlasti delegirati na druge.
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Potpredsjednici EP-a mogu zamijeniti predsjednika u vršenju njegovih dužnosti, uključujući i
predsjedanje plenarnom sjednicom, ako je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti obnašati svoju
dužnost, ili ako želi sudjelovati u raspravi (čl. 23. Poslovnika EP-a). Predsjednik EP-a može na
potpredsjednike delegirati bilo koje dužnosti kao što su predstavljanje Parlamenta na svečanostima
ili u određenim prilikama.
Kvestori EP-a su nadležni za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na
zastupnike u skladu sa smjernicama koje utvrdi Predsjedništvo (čl. 28. Poslovnika).
Brojčani sastav parlamentarnih odbora i imenovanje zastupnika u odbore i pododbore EP-a
Sukladno Odluci o brojčanom sastavu odbora usvojenoj 18. siječnja 2017. parlamentarni odbori i
pododbori u drugoj će polovici osmog saziva EP-a imati sljedeći broj članova:
Odbor za vanjske poslove (AFET): 73 člana
Pododbor za ljudska prava (DROI): 30 članova
Pododbor za sigurnost i obranu (SEDE): 30 članova
Odbor za razvoj (DEVE): 28 članova
Odbor za međunarodnu trgovinu (INTA): 41 član
Odbor za proračune (BUDG): 41 član
Odbor za proračunski nadzor (CONT): 30 članova
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON): 61 član
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL): 55 članova
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI): 69 članova
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE): 67 članova
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO): 40 članova
Odbor za promet i turizam (TRAN): 49 članova
Odbor za regionalni razvoj (REGI): 43 člana
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI): 46 članova
Odbor za ribarstvo (PECH): 27 članova
Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT): 31 član
Odbor za pravna pitanja (JURI): 25 članova
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE): 60 članova
Odbor za ustavna pitanja (AFCO): 25 članova
Odbor za prava žena i jednakost spolova (FEMM): 37 članova
Odbor za predstavke (PETI): 36 članova
Uz navedene, u EP-u djeluju i dva istražna odbora – Istražni odbor za mjerenje emisija u
automobilskom sektoru (EMIS) i Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u
primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza (PANA).
U skladu sa čl. 196. Poslovnika, članovi odbora biraju se na razdoblje od dvije i pol godine. Na
temelju donesene Odluke o imenovanju zastupnika u odbore EP-a novi sastav parlamentarnih odbora i
pododbora dostupan je ovdje. Izboru predsjedništava (Biroa) parlamentarnih odbora i pododbora
pristupit će se od 23. siječnja 2017. Prema dostupnim informacijama, pet parlamentarnih odbora
trebalo bi dobiti nove predsjednike: AFET - David McAllister (EPP, DE) umjesto Elmara Broka
(EPP, DE), CULT - Petra Kammerevert (S&D, DE) umjesto Silvije Costa (S&D, IT), ENVI Adina-Ioana Valean (EPP, RO) umjesto Giovannija La Via (EPP, IT), TRAN - Karima Delli (Zeleni,
FR) umjesto Michael Cramer (Zeleni, DE) te DROI - Pier Antonio Panzeri (S&D, IT) umjesto Elena
Vlenciano (S&D, ES).
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Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
U okviru redovnog zakonodavnog postupka nakon prethodnih rasprava EP je usvojio dva stajališta u
prvom čitanju (u formi zakonodavne rezolucije) radi donošenja sljedećih zakonodavnih akata EU-a:
Uredbe EP-a i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
između EU-a i Europske zajednice za atomsku energiju i Kosova (COM (2016) 460). Budući da je
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova stupio na snagu 1. travnja 2016.
potrebno je utvrditi pravila za provedbu određenih odredaba Sporazuma kao i postupke za donošenje
detaljnih pravila provedbe. Sporazumom je predviđeno da se određeni poljoprivredni proizvodi i
proizvodi ribarstva podrijetlom iz Kosova mogu uvesti u Uniju po smanjenim carinskim stopama
unutar granica carinskih kvota. Stoga je potrebno utvrditi odredbe kojima se uređuje upravljanje tim
kvotama i njihovo preispitivanje kako bi se omogućila njihova temeljita ocjena. Radi osiguranja
jedinstvenih uvjeta za provedbu Sporazuma, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji.
Uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 EP-a i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz
tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima,
protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije (COM (2016) 44).
U okviru posebnog zakonodavnog postupka EP je dao suglasnost za sklapanje Sporazuma o daljnjem
radu Međunarodnog znanstveno-tehnološkog centra.
Usvojen je prigovor na Delegiranu uredbu Komisije od 24. studenog 2016. o izmjeni Delegirane
uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 EP-a i Vijeća od 20. svibnja
2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma,
utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima. EP od Komisije traži podnošenje nove Delegirane uredbe.
Glavni naglasci plenarnih rasprava
Program malteškog predsjedanja Vijećem. Program malteškog predsjedanja Vijećem (MT PRED)
temelji se na šest prioriteta: (i) migracije, (ii) jedinstveno tržište, (iii) sigurnost, (iv) socijalna
uključenost, (v) europsko susjedstvo i (vi) pomorski sektor. Pored navedenog, za očekivati je da će
tijekom MT PRED UK aktivirati čl. 50. Ugovora o EU-u i time pokrenuti postupak povlačenja UK iz
Unije (prema dostupnim informacijama UK bi trebala aktivirati čl. 50. do kraja ožujka 2017., op.a.).
Stanje pregovora o porezu na financijske transakcije. Komisija je u rujnu 2011. podnijela Prijedlog
direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na financijske transakcije (FTT). Budući da države
članice u Vijeću nisu mogle postići konsenzus o dotičnom zakonodavnom prijedlogu, 11 država
članica (AT, BE, EE, FR, EL, IT, DE, PT, SK, SI i ES) 2012. godine postiglo je dogovor o
pojačanoj suradnji u području poreza na financijske transakcije. Pregovori o konačnom prijedlogu
teksta o FTT-u između uključenih država članica su u tijeku te se Komisija nada postizanju
dogovora do sredine 2017.
Aktivnosti hrvatskih članova Europskog parlamenta
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.
Dodatno, informacije o zakonodavnim i nezakonodavnim postupcima koji su trenutačno u tijeku u
svakom odboru EP-a dostupne su ovdje
Sljedeća plenarna sjednica održat će se 1. i 2. veljače 2017. u Bruxellesu.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u siječnju 2017. na četiri sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
9. siječnja – Akcijski plan za jačanje borbe protiv financiranja terorizma i prateće mjere;
20. siječnja – izvanredni sastanak predstavnika nacionalnih parlamenata država članica u EP-u na
temu uspostave Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (Joint Parliamentary Scrutiny
Group; JPSG);
23. siječnja – razmjena mišljenja s Europskom komisijom na temu post-Cotonou okvira nakon
2020. te predstavljanje rada Istražnog odbora EP-a za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u
primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza (PANA);
30. siječnja – razmjena mišljenja s Europskom službom za vanjsko djelovanje o provedbi Globalne
strategije EU-a za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te predstavljanje međuparlamentarnog
sastanka odbora na temu „Osnaživanje žena u gospodarstvu: djelujmo zajednički“, koji organizira
Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) Europskog parlamenta u Bruxellesu 8. i 9.
ožujka 2017. povodom obilježavanja Dana žena.
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.
Sudjelovanje zastupnika Hrvatskoga sabora
u međuparlamentarnoj suradnji u Europskoj uniji u 2016. godini
Sudjelovanje u međuparlamentarnoj suradnji predstavlja važan instrument koordinacije i
ostvarivanja utjecaja nacionalnih parlamenata na postupak donošenja odluka na europskoj razini,
a obuhvaća suradnju Europskoga parlamenta s nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih
parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem.
Međuparlamentarna suradnja oblikuje se prema trenutačnim političkim zbivanjima u Europskoj
uniji, koja se pak zadnjih nekoliko godina suočava s brojnim problemima – od oporavka od
gospodarske i financijske krize, migracija, terorizma, ratnih sukoba u okruženju i previranja u
susjedstvu do nezaposlenosti mladih i klimatskih promjena.
Svi ti izazovi bili su u središtu rasprava na međuparlamentarnim sastancima i u Europskom
parlamentu i tijekom nizozemskog i slovačkog predsjedanja Vijećem u 2016., koji se smatraju
mjestom objedinjenja europskih i nacionalnih politika.
U Programu rada za 2016. godinu, Europska komisija navela je namjeru nastavka intenziviranja
suradnje i dijaloga s nacionalnim parlamentima putem sastanaka i razmjena mišljenja s
parlamentarnim odborima i jačanjem političkog dijaloga o prijedlozima zakonodavnih inicijativa.
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Međuparlamentarnu suradnju u Europskoj uniji u 2016. obilježila je i suradnja u okviru
makroregionalnih strategija Europske unije, koje predstavljaju inovativni i integrirani pristup za
uspostavu transnacionalne teritorijalne i gospodarske kohezije EU-a. Od četiri usvojene
makroregionalne strategije, Hrvatska aktivno sudjeluje u dvije -strategije – Strategiji EU-a za
dunavsku regiju i Strategiji EU-a za Jadransku-jonsku regiju.
U okviru vanjskog djelovanja Europske unije i njezine politike Unije za Mediteran, aktivna je i
parlamentarna dimenzija koja se odvija u okviru Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, u
čijem radu Hrvatski sabor sudjeluje putem Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj
skupštini Unije za Mediteran. U studenome 2016., Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju
zastupnika Blaženka Bobana i Sabine Glasovac članovima Izaslanstva Hrvatskoga sabora u
Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran u 9. sazivu.
S obzirom na raspuštanje 8. saziva Sabora 15. srpnja 2016. i konstituiranje 9. saziva 14. listopada
2016. zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su u 2016. na 20 sastanaka u okviru
međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji tijekom 8. saziva Sabora te na 8 sastanaka koji su
se održali od konstituiranja 9. saziva Sabora. Radi potrebe aktivnog praćenja svih europskih tema,
tijekom raspuštanja Sabora, službenici Stručne službe Hrvatskoga sabora sudjelovali su na 13
sastanaka u okviru međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji.
O svim aktivnostima u okviru međuparlamentarne suradnje zastupnika sastavljene su bilješke
koje su dostupne na intranetu Hrvatskoga sabora.
Sastanci na kojima su sudjelovali zastupnici Hrvatskoga sabora
u okviru međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji
VRSTA SASTANKA
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20

8

1
4
28

Sastanci u organizaciji EP-a / nacionalnog parlamenta države koja
predsjeda Vijećem EU-a
Posjeti Hrvatskome saboru dužnosnika institucija EU-a i država članica EU-a
Sastanci u okviru makroregionalnih strategija EU-a
Sastanci u okviru Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

stranica 15

Osvrti na konferencije/sastanke u siječnju 2017.
22. – 23. siječnja – Valletta/Malta – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju
odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i potpredsjednik Tomislav
Saucha sudjelovali su na sastanku predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC). Ovaj takozvani mini-COSAC održava se
početkom svakog predsjedanja Vijećem Europske unije u državi predsjedateljici radi rasprave o
prioritetima u predstojećem razdoblju i pripreme plenarnog sastanka COSAC-a.
Na sastanku predsjednika odbora uključenih u COSAC održanom na Malti pod predsjedanjem
predsjednika Odbora za vanjske i europske poslove malteškog parlamenta Luciana Busuttila
sudionici su raspravljali o prioritetima malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije i
Programu rada Europske komisije za 2017. godinu.
Domagoj Milošević je, u osvrtu na malteške prioritete među kojima se ističe pitanje migracija,
upozorio da je iz političkog diskursa nestao pojam izbjeglica te je naglasio potrebu razlikovanja
između izbjeglica i migranata. U nastavku je ukazao na nemogućnost postojanja jedinstvenog
europskog tržišta bez jedinstvenog tržišta rada te je pozvao na nastavak politike proširenja. U
sklopu rasprave o Programu rada Komisije kao prioritete saborskog Odbora za europske poslove
u ovoj godini istaknuo je izbjegličku krizu, migracije i sigurnost, gospodarske politike Europske
unije s posebnim naglaskom na energetiku te politiku susjedstva.
Sastanak je zaključen najavom plenarnog COSAC-a koji će se održati od 28. do 30. svibnja 2017.,
također na Malti, a među ostalim temama, raspravljat će se i o povlačenju Ujedinjene Kraljevine
iz članstva u Europskoj uniji, migracijama i pomorskoj politici.
30. siječnja – 1. veljače – Bruxelles – Europski parlamentarni tjedan
Predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić i predsjednik Odbora za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Mirando Mrsić sudjelovali su na Europskom
parlamentarnom tjednu, u okviru kojeg su se održali Međuparlamentarna konferencija o
stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom
semestru i međuparlamentarni sastanci nadležnih odbora za financijska, gospodarska i socijalna
pitanja.
Europski parlamentarni tjedan okupio je više od 160 predstavnika Europskog parlamenta i
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije radi razmjene mišljenja o prioritetima
politika EU-a u ciklusu Europskog semestra za 2017., daljnjem jačanju Ekonomske i monetarne
unije, reformi sustava vlastitih sredstava EU-a, reformi Financijske uredbe za jačanje provedbe
višegodišnjih programa, provedbi Fiskalnog ugovora, jačanju socijalne dimenzije Ekonomske i
monetarne unije te o nacionalnim reformama za poticanje održivog rasta i novih radnih mjesta.
Na osmoj Međuparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju
u EU-u, kroz četiri tematska panela, zastupnici su razmijenili mišljenja i iskustva o provedbi
odredbi Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji radi
jačanja suradnje između nacionalnih parlamenata i EP-a i doprinosa osiguravanju demokratske
odgovornosti na području gospodarskog upravljanja i proračunske politike u EU-u, posebice u
Ekonomskoj i monetarnoj uniji, uzimajući u obzir socijalnu dimenziju i ne dovodeći u pitanje
nadležnosti parlamenata EU-a.
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Konferencija o Europskom semestru omogućila je razmjenu mišljenja o političkim prioritetima
ciklusa Europskog semestra za 2017. te raspravu o dovršetku Ekonomske i monetarne unije.
U okviru rasprave predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić izvijestila
je o stanju hrvatskog gospodarstva i poduzetim mjerama u okviru fiskalne i monetarne politike.
Istaknula je da je Hrvatska u prošloj godini, nakon šest godina ekonomske krize, ostvarila
gospodarski rast od 2,7 posto, dok se za 2017. rast hrvatskog gospodarstva procjenjuje na 3 posto,
a smanjen je i proračunski deficit s 87 na 85 posto. Zaključno je izrazila zabrinutost političkim
inicijativama u Europskoj uniji koje zagovaraju ukidanje eura te naglasila da je cilj Hrvatske ući u
europodručje i implementirati zajedničku valutu.
Predstavnici nadležnih odbora za gospodarstvo, financije i zapošljavanje nacionalnih parlamenata
na zasebnim sastancima raspravili su aktualne teme povezane s reformama u okviru Europskog
semestra. Međuparlamentarni sastanak u organizaciji ECON-a zajedno s Istražnim odborom EP-a
za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca,
izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza (PANA) bavio se temom suzbijanja izbjegavanja
plaćanja poreza i pranja novca te trenutačnim stanjem bankovne unije, tržišta kapitala i tržišta
financijskih usluga EU-a. Međuparlamentarni sastanak u organizaciji EMPL-a bio je posvećen
mobilnosti radnika te razvoju Europskog stupa socijalnih prava. Na međuparlamentarnom sa
stanku u organizaciji BUDG-a raspravljalo se o transparentnijem, jednostavnijem, pravednijem i
demokratski odgovornijem načinu financiranja EU-a.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za veljaču 2017.
20. – 21. veljače – Bratislava – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
27. – 28. veljače – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora
„Trenutačno stanje Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Zajedničke sigurnosne i obrambene
politike, u organizaciji Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET)
28. veljače – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Reforma
zajedničkog europskog sustava azila“, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i
unutarnje poslove Europskog parlamenta (LIBE)
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