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

Bugarsko predsjedanje Vijećem Europske unije
od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
U središtu programa i prioriteta bugarskog predsjedanja, pod sloganom „Ujedinjeni smo snažni“,
su građani, odnosno politike i zakonodavni predmeti koji se izravno tiču života građana EU-a.
Bugarsko predsjedanje zalaže se za više stabilnosti, sigurnost i solidarnosti u EU-u te će, u tom
kontekstu, kroz konsenzus, konkurentnost i koheziju težiti ka konsolidaciji snažne, digitalne i
ujedinjene Europe. Uz program objavljen je i popis prioritetnih zakonodavnih akata.
Predsjedanje se temelji na četiri prioriteta: 1. Budućnost Europe i mladi – gospodarski rast i
socijalna kohezija, 2. Europska perspektiva i povezanost zapadnog Balkana, 3. Sigurnost i
stabilnost u snažnoj i ujedinjenoj Europi i 4. Digitalno gospodarstvo i vještine potrebne za
budućnost.
1.
Budućnost Europe i mladi – gospodarski rast i socijalna kohezija
U okviru prvog prioriteta naglasak će biti na Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) nakon
2020., kohezijskoj politici nakon 2020., budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP),
Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU), stabilnom okolišu usmjerenom na budućnost, kulturi te
mladima.
2.
Europska perspektiva i povezanost zapadnog Balkana
Ključni prioritet predsjedanja je politika proširenja EU-a koja ostaje najučinkovitiji instrument za
osiguranje mira, stabilnosti i napretka te je, stoga, ambicija predsjedanja biti „balkansko
predsjedništvo“. U Sofiji će se 17. svibnja 2018. održati neformalni sastanak na vrhu šefova država i
vlada država članica EU-a i država regije jugoistočne Europe koji će biti posvećen ovoj temi.
Predsjedanje će, također, promicati regionalnu suradnju i razvoj dobrosusjedskih odnosa, osobito u
području komunikacija, energetike, obrazovanja i digitalne povezanosti.
3.
Sigurnost i stabilnost u snažnoj i ujedinjenoj Europi
Treći prioritet usmjeren je na izradu i provedbu mehanizama za jačanje sigurnosti europskih
građana, jačanje nadzora vanjskih granica EU-a i učinkovitije upravljanje migracijskim tokovima,
uklanjanje prijetnji u području kibernetičke sigurnosti, ostvarivanje stabilne energetske unije i
povećanje potencijala za regionalnu suradnju u ovom polju, konsolidiranje uloge EU-a kao snažnog
aktera na globalnoj sceni te povećanje „vidljivosti“ i povezanosti dunavske i crnomorske regije.
4.
Digitalno gospodarstvo i vještine potrebne za budućnost
U sklopu četvrtog prioriteta težište će biti na promicanju konkurentnosti europskog gospodarstva,
jedinstvenog digitalnog tržišta kao i poduzetništva i socijalnih inovacija.
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Početkom prosinca 2017., u skladu s ustavnim odredbama, bugarski Parlament usvojio je svoje
stajalište o prijedlogu Programa bugarskog predsjedanja Vijećem u prvoj polovici 2018. u kojemu
daje potporu prioritetima predsjedanja i predlaže Vladi da prilikom usvajanja konačnog Programa
uzme u obzir i teme koje je bugarska Nacionalna skupština identificirala kao kratkoročne i dugoročne
prioritete, kako za EU, tako i za Bugarsku. Konkretno, radi se o temama iz područja proračuna EU-a,
kohezijske politike, ZPP-a, obrane, sigurnosti i migracija, europske socijalne politike, obrazovanja i
kulture, politike za mlade, konkurentnosti i jedinstvenog digitalnog tržišta te proširenja i regionalne
suradnje.
Sastanci Vijeća Europske unije po sastavima
u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
SIJEČANJ
22. siječnja – Vanjski poslovi (FAC)
23. siječnja – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
25. i 26. siječnja – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA) – neformalni sastanak
29. siječnja – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
29. siječnja – Opći poslovi (GAC) čl.50
31. siječnja – Konkurentnost (COMPET) – neformalni sastanak
VELJAČA
1. i 2. veljače – Konkurentnost (COMPET) – neformalni sastanak
15. veljače – Obrazovanje, mladi, kultura i sport (EYCS) – Obrazovanje
19. veljače – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
20. veljače – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
20. veljače – Vanjski poslovi (FAC) – neformalni sastanak – Razvoj
26. veljače – Vanjski poslovi (FAC)
26. i 27. veljače – Vanjski poslovi (FAC) – neformalni sastanak – Trgovina
27. veljače – Opći poslovi (GAC)
27. veljače – Opći poslovi (GAC) čl.50
28. veljače – Obrazovanje, mladi, kultura i sport (EYCS) – neformalni sastanak – Kultura
OŽUJAK
5. ožujka – Okoliš (ENVI)
6. ožujka – Vanjski poslovi (FAC) – Obrana
8. i 9. ožujka – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA)
12. i 13. ožujka – Konkurentnost (COMPET)
13. ožujka – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
15. ožujka – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) – Socijalna
pitanja
19. ožujka – Vanjski poslovi (FAC)
19. ožujka – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
20. ožujka – Opći poslovi (GAC)
20. ožujka – Opći poslovi (GAC) čl.50
22. i 23. ožujka – Europsko vijeće
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TRAVANJ
10. i 11. travnja – Okoliš (ENVI) – neformalni sastanak
12. travnja – Opći poslovi (GAC) – Kohezija
16. travnja – Vanjski poslovi (FAC)
16. i 17. travnja – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
17. travnja – Opći poslovi (GAC) – moguće
17. travnja – Opći poslovi (GAC) čl.50 – moguće
17. i 18. travnja – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) –
Socijalna pitanja
19. travnja – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA) – moguće
19. i 20. travnja – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE) – neformalni sastanak – Energija
22. i 23. travnja – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) –
Zdravstvo
27. i 28. travnja 2018. – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN) – neformalni sastanak
SVIBANJ
4. i 5. svibnja – Vanjski poslovi (FAC) – neformalni sastanak – Obrana
14. svibnja – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH) – moguće
14. svibnja – Opći poslovi (GAC)
14. svibnja – Opći poslovi (GAC) čl.50
22. svibnja – Vanjski poslovi (FAC) – Trgovina – prijepodne
22. svibnja – Vanjski poslovi (FAC) – Razvoj – poslijepodne
22. i 23. svibnja – Obrazovanje, mladi, kultura i sport (EYCS)
25. svibnja – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
28. svibnja – Vanjski poslovi (FAC)
28. i 29. svibnja – Konkurentnost (COMPET)
LIPANJ
3. – 5. lipnja – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH) – neformalni sastanak – Poljoprivreda
4. i 5. lipnja – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA)
7. lipnja – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE) – Promet
8. lipnja – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE) – Telekomunikacije
11. lipnja – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE) – Energetika
18. i 19. lipnja – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
21. lipnja – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) – Socijalna
politika
22. lipnja – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) – Zdravstvo
25. lipnja – Vanjski poslovi (FAC)
25. lipnja – Okoliš (ENVI)
26. lipnja – Opći poslovi (GAC)
26. lipnja – Opći poslovi (GAC) čl.50
28. i 29. lipnja – Europsko vijeće
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je u siječnju 2018. dvije sjednice:
25. sjednicu, održanu 19. siječnja, na kojoj je raspravljao i podržao donošenje:

Prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom
Europske unije za 2018. godinu,

Prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u
ekonomskoj i monetarnoj uniji između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Kraljevine
Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike,
Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra,
Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Malte,
Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike,
Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske i Kraljevine
Švedske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 261.
26. sjednicu, održanu 31. siječnja, na kojoj je raspravljao i donio zaključke o sljedećim
stajalištima iz inicijative „Provedba strategije energetske unije: putovanje i mobilnost s niskim
emisijama“:

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 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
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Aktivnosti radnih tijela
Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017.
Odbor za financije i državni proračun na svojoj 37. sjednici održanoj 25. siječnja donio je
mišljenja o sljedećim dokumentima:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja,
zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se
poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora
trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije COM (2017) 208 – D.E.U.
br.17/035

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog
tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu
postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim
stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja COM
(2017) 331 – D.E.U. br.17/036

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) COM (2017) 343 – D.E.U.
br.17/037
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo na svojoj 26. sjednici održanoj
24. siječnja donio je mišljenje o sljedećem dokumentu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) COM (2017) 343 – D.E.U.
br.17/037
Odbor za zaštitu okoliša i prirode na svojoj 22. sjednici održanoj 24. siječnja donio je mišljenje
o sljedećem dokumentu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra COM (2017) 279 – D.E.U. br. 17/38
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Europskoga vijeća
U skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima predsjednik Vlade je na sjednici 17. siječnja 2018. podnio
Izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u 2017. godini.
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Sastanci Vijeća Europske unije
U postupku izvješćivanja Sabora o sastancima Vijeća Europske unije, Vlada je u siječnju 2018.
dostavila četiri stajališta za sastanke različitih sastava Vijeća, koje je Odbor za europske poslove
proslijedio radnim tijelima Hrvatskoga sabora:

Stajalište Republike Hrvatske za 3594. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3591. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi)
dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3592. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;


Stajalište Republike Hrvatske za 3593. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u siječnju 2018. donio tri zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga
PZE 182
PZE 173

PZE 175

Naziv akta

Saziv

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti okoliša
Konačni prijedlog zakona o
sprječavanju unošenja i širenja
stranih te invazivnih stranih
vrsta i upravljanju njima
Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti
transakcija financiranja
vrijednosnih papira i ponovne
uporabe

9

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

7

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

9

7

donesen

2.

redovni

9

7

donesen

2.

redovni

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 2018. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 64 pravna akata na hrvatskom jeziku, od toga 19 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 45 neobvezujućih pravnih akata.
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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 (2018)
33

Oznaka akta

PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim
uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju
izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive
2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU PREK 2018. Prioritet
1. Novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja;
Provedba akcijskog plana za kružno gospodarstvo

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2017)
796

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na
tržište u drugoj državi članici PREK 2018. Prioritet 4.
Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište;
Paket o robi

COM (2017)
795

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu
zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te
o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012,
(EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/
EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU,
2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/
EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i
Vijeća PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište; Paket o robi

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
17. 1. 2018.
19. 3. 2018.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
23. 1. 2018.
...

23. 1. 2018.
23. 3. 2018.
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Oznaka akta
COM (2017)
676

Oznaka akta

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
30. 1. 2018.
utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne
27. 3. 2018.
automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio
integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija
CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) PREK 2018.
Prioritet 3. Čvrsta
energetska s naprednom klimatskom politikom; Paket za
čistu mobilnost

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 1. 2018.
9. 3. 2018.

COM (2017)
790

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni
uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br.
1093/2010 PREK 2018. Prioritet 4. Bolje povezano i
pravednije unutarnje tržište; Inicijativa Dovršetak unije
tržišta kapitala

COM (2017)
791

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni
direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU PREK 2018. Prioritet
4. Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište;
Inicijativa Dovršetak unije tržišta kapitala

11. 1. 2018.
9. 3. 2018.

COM (2018)
21

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u
pogledu posebne odredbe za mala poduzeća PREK 2018.
Prioritet 4. Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište;
Paket za zajednički sustav PDV-a

19. 1. 2018.
19. 3. 2018.

COM (2018)
20

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost PREK 2018.
Prioritet 4. Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište;
Paket za zajednički sustav PDV-a

23. 1. 2018.
20. 3. 2018.
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Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije
Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,
komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju
provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću
pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.
Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija –
Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu, COM(2018) 28
Komisija je u prosincu 2015. donijela akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo. U njemu je
identificirala plastiku kao ključni prioritet i obvezala se izraditi strategiju za suočavanje s
izazovima koje plastika predstavlja u cijelom vrijednosnom lancu i uzimajući u obzir njezin
cijeli životni ciklus. Komisija je 2017. potvrdila da će se usmjeriti na proizvodnju i upotrebu
plastike te raditi na cilju osiguravanja mogućnosti recikliranja za svu plastičnu ambalažu do
2030.
Komisija želi okoliš zaštititi od onečišćenja plastikom i istovremeno poticati rast i inovacije.
Promjena načina na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u
EU-u ima čvrstu poslovnu osnovu: preuzimanjem vodeće uloge u tom prelasku stvorit će se
nove prilike za ulaganja i otvoriti nova radna mjesta. U skladu s novim planovima, do 2030.
sva će plastična ambalaža na tržištu EU-a biti prikladna za recikliranje, potrošnja plastike za
jednokratnu upotrebu smanjit će se, a namjerna upotreba mikroplastike bit će ograničena.
Izazovi povezani s proizvodnjom, potrošnjom i vijekom trajanja plastike mogu se pretvoriti u
priliku za EU i konkurentnost europske industrije. Ti se problemi mogu riješiti ambicioznom
strateškom vizijom koja obuhvaća cijeli vrijednosni lanac i kojom se može potaknuti rast,
stvaranje radnih mjesta i inovacije. Tako se može potvrditi i vodeća uloga Europe u rješenjima
na svjetskoj razini i uspješno prijeći na niskougljično i kružno gospodarstvo te istodobno
pružiti građanima čišći i sigurniji okoliš.
U Prilogu 1. ove Strategije predlažu se konkretne mjere osmišljene kako bi se ostvarila vizija o
gospodarstvu u području plastike koje je „kružnije”. Komisija će se u okviru postojećih ovlasti
usredotočiti na ostvarenje odlučnog napretka te će istodobno pripremiti temelj za dugoročno
djelovanje. Bit će važno da i drugi važni subjekti odrade svoj dio. Komisija stoga poziva
Europski parlament i Vijeće da podupru ovu strategiju i njezine ciljeve te poziva nacionalna i
regionalna tijela, gradove, cjelokupne vrijednosne lance plastike i sve relevantne dionike da se
obvežu na provedbu odlučnih i konkretnih mjera.
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Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 15. – 18. siječnja 2018.
U sklopu dvaju ključnih rasprava ovotjedne plenarne sjednice predsjednik bugarske Vlade Boyko
Borissov predstavio je program i prioritete bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije, dok
je na poziv predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajanija i Konferencije predsjednika
EP-a premijer Irske Leo Varadkar održao izlaganje i sudjelovao u razmijeni mišljenja sa
zastupnicima o budućnosti Europe. Radilo se o prvoj u nizu rasprava na ovu temu između šefova
država ili vlada država članica EU-a i zastupnika EP-a. Predsjednik hrvatske Vlade Andrej
Plenković obratit će se zastupnicima EP-a na plenarnoj sjednici 6. veljače 2018.
Zastupnici su pozdravili prioritete bugarskog predsjedanja Vijećem, osobito namjeru da se
usredotoči na europsku perspektivu zB i budućnosti mladih u EU-u, dok su migracije, borbu
protiv korupcije, zaštitu okoliša, izazove vladavine prava i socijalnu politiku istaknuli kao
područja na kojima su potrebni daljnji zajednički napori. Predsjednik Europske komisije
Jean-Claude Juncker također je pozdravio prioritete bugarskog predsjedanja Vijećem, naglasivši
važnost dovršetka rada na glavnim dosjeima u području migracija, digitalnog gospodarstva i
sigurnosti.
Postavljajući svoju viziju budućnosti Europe, Vardakar je istaknuo potrebu za usredotočivanjem
na izazove s kojima se suočavaju europski građani, prijenosom, tamo gdje je to prikladno, nekih
ovlasti državama članicama, općinama i regijama te većim angažmanom građana i uključivanjem
u izravniju demokraciju. Uputio je zahvalu zastupnicima EP-a za njihovu potporu i solidarnost u
pregovorima o Brexitu, istaknuvši važnost provedbe dogovorenih obveza. Nakon obraćanja
premijera Vardakara uslijedio je krug izlaganja predsjednika klubova zastupnika. Većina
govornika pozdravila je Vardakarovo zalaganje za više demokracije u EU-u i poduzimanje
konkretnih mjera za dobrobit europskih građana kao i rješavanja izazova s kojima se suočavaju.
Na dnevnom redu bile su i rasprave s predsjednikom estonske Vlade Jürijem Ratasom o rezultatima
estonskog predsjedanja Vijećem EU-a, Zaključcima sastanka Europskog vijeća (EV) od 14. i 15.
prosinca 2017. o sigurnosti i obrani, socijalnoj dimenziji, obrazovanju, kulturi, klimatskim
promjenama i Jeruzalemu te Brexitu, provedbi Uredbe (EU) 2015/1839 o posebnim mjerama za
Grčku, prvoj Europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu, COM(2018) 28, Europskoj
godini kulturne baštine 2018. te borbi protiv trgovanja ženama i djevojčicama u svrhu seksualnog
iskorištavanja i izrabljivanja radnika u EU-u.
Europska strategija za plastiku koju je EK donijela 16. siječnja 2018. dio je postupka prelaska na
više kružno gospodarstvo. Strategija ima za zadaću zaštititi okoliš od onečišćenja plastikom i
istovremeno poticati rast i inovacije. Strategijom će se promijeniti način na koji se proizvodi
dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u. U skladu s novim planovima do 2030.
sva će plastična ambalaža na tržištu EU-a biti prikladna za recikliranje, potrošnja plastike za
jednokratnu upotrebu smanjit će se, a namjerna upotreba mikroplastike bit će ograničena.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o utjecaj ruske propagande na države članice
EU-a i navodnim pokušajima utjecaja na izbore dezinformacijama u nekim državama, potpori EU
-a kolumbijskom mirovnom procesu, situaciji u Iranu i u Keniji te poglavljima o trgovini i
održivom razvoju u trgovinskim sporazumima EU-a te donijeli nezakonodavne rezolucije o
slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Nigeriji, Kini i DR
Kongo.
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EP je još krajem 2016. u svojoj rezoluciji istaknuo da se „ruska vlada služi širokom lepezom
sredstava i instrumenata kao što su skupine za strateško promišljanje, specijalne zaklade (npr.
Ruski mir), posebna tijela (Rosotrudničestvo), višejezične TV postaje (npr. RT), lažne novinske
agencije i multimedijske službe (Sputnik), prekogranične društvene i vjerske skupine, jer se režim
želi predstavljati kao jedini branitelj tradicionalnih kršćanskih vrijednosti, društveni mediji i
internetski trolovi kako bi dovela u pitanje demokratske vrijednosti, podijelila Europu, pribavila
podršku domaće javnosti i stvorila predodžbu o državama u istočnom susjedstvu EU-a kao o
propalim državama“ i naglasio da „s jedne strane Kremlj financira političke stranke i druge
organizacije u EU-u radi potkopavanja političke kohezije i da s druge strane svojom propagandom
izravno cilja na određene novinare, političare i pojedince u EU-u.“ Zastupnici su tijekom rasprave
ponovili zabrinutost širenjem ruskog utjecaja i propagande u EU-i i predložili jačanje tima EU-a
za stratešku komunikaciju kao i veća ulaganja u istraživačko novinarstvo, informatičku pismenost
i podizanje svijesti.
Donesene su nezakonodavne rezolucije o provedbi makroregionalnih strategija EU-a,
međunarodnom upravljanju oceanima - plan za budućnost naših oceana u okviru ciljeva održivog
razvoja do 2030., ženama, jednakosti spolova i pravednoj klimatskoj politici, provedbi Direktive
2003/59/CE u pogledu reguliranja i potrebe za reformom profesionalnih usluga te o provedbi
Inicijative za zapošljavanje mladih u državama članicama.
Nastavno na pozivina mišljenja nadležnog Odbora za proračunski nadzor (CONT) EP-a,
zastupnici su odobrili imenovanja Eve Lindström (Švedska) i Tonyja Murphyja (Irska) članovima
Europskog revizorskog suda.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade
dostupni su 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 prethodnih rasprava usvojen je niz amandmana o:


zakonodavnim prijedlozima o energetskoj učinkovitosti iz paketa mjera o čistoj energiji:
- Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti,
COM(2016) 761, D.E.U. 17/006. EP se zalaže za progresivnije mjere energetske učinkovitosti
te s tim u vezi učinkovitije iskorištavanje potencijala za povećanje energetske učinkovitosti
zgrada, osobito u kontekstu iskorijenjivanja energetskog siromaštva u EU-u. EP je pozvao
Komisiju da postavi obvezujući cilj za povećanje energetske učinkovitosti od 40 % do 2030.,
čime će se također odraziti razina potencijala isplative energetske učinkovitosti.
- Prijedlogu uredbe EP-a 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, COM(2016) 759, D.E.U 17/007. EP poziva na
donošenje odgovarajućeg proračuna za ugljik, pri čemu se izračunava najveća dopuštena
količina stakleničkih plinova koju EU još može emitirati kao i na osmišljavanje
sveobuhvatne strategije za metan. Proračun za ugljik i strategija za metan trebali bi biti
temelj za pouzdano dugoročno planiranje do 2050. EP se zalaže za iskorištavanje potencijala
svakog pojedinog dionika u energetskoj tranziciji kao i za daljnju prekograničnu suradnju u
okviru makroregionalnih partnerstava koja imaju potencijal za ostvarenje troškovno
optimiziranog korištenja pametnih mreža, obnovljivih izvora energije i energetske
učinkovitosti.
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- Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
(preinaka), COM(2016) 767. EP drži da bi Direktiva trebala biti ambicioznija kako bi se
ispunila obveza koju je EU preuzela u području borbe protiv klimatskih promjena.
Detaljnije informacije o stajalištima EP-a dostupne su ovdje. EK je 30. studenoga 2016. predložila
paket mjera o čistoj energiji čija su tri su glavna cilja: energetska učinkovitost na prvome mjestu,
preuzimanje globalnog vodstva u korištenju energijom iz obnovljivih izvora i pružanje poštenih uvjeta
potrošačima. Zakonodavni prijedlozi o čistoj energiji obuhvaćaju energetsku učinkovitost, energiju iz
obnovljivih izvora, oblikovanje tržišta električne energije, sigurnost opskrbe električnom energijom i
pravila upravljanja energetskom unijom. Paket uključuje i mjere za poticanje inovacija u području
čiste energije te obnovu zgrada, mjere za poticanje javnog i privatnog ulaganja, promicanje
industrijske konkurentnosti EU-a i ublažavanje učinka koje će prelazak na čistu energiju imati na
društvo. Razmatraju se i načini na koje EU može iskoristiti vodeću ulogu u tehnologiji i uslugama
povezanima s čistom energijom te pomoći trećim zemljama da ostvare ciljeve svojih politika, a EK je
predložila i pomake u području ekološkog dizajna i strategiju za povezanu i automatiziranu mobilnost.
U listopadu 2014. EV je donijelo okvir klimatske i energetske politike do 2030. s ciljem smanjenja
emisija stakleničkih plinova u domaćem gospodarstvu za najmanje 40% do 2030. Zakonodavni
prijedlozi nalaze se u Radnom programu Hrvatskoga sabora za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2017. Vijeće je krajem lipnja 2017. dogovorilo stajalište o prijedlogu revidirane direktive
o energetskoj učinkovitosti, a sredinom prosinca 2017. usvojilo stajalište o direktivi o promicanju
uporabe energije iz obnovljivih izvora i postiglo dogovor o općem pristupu (pregovaračkom stajalištu)
za uredbu o upravljanju energetskom unijom. Predmeti su na traženje izvjestitelja vraćeni
nadležnom Odbor za industriju, istraživanje i energiju (ITRE) na međuinstitucijske pregovore
(trijalog) u skladu sa čl. 59. st. 4. četvrtim podstavkom Poslovnika EP-a.


Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa,
brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka), COM
(2016) 616. Predmet je na traženje izvjestitelja vraćen nadležnom Odbor za međunarodnu
trgovinu (INTA) na međuinstitucijske pregovore (trijalog) u skladu sa čl. 59. st. 4. četvrtim
podstavkom Poslovnika EP-a.



Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava
putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ)
br. 1224/2009 i uredbi (EZ) br. 1343/2011 i (EZ) br. 1380/2013 EP-a i Vijeća te o ostavljanju
izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 2542002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005, COM(2016) 134

Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu
primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje
ribarstvom južnog Pacifika (SPRFMO), COM(2017) 128
Predmeti su na traženje izvjestitelja vraćeni nadležnom Odboru za ribarstvo (PECH) na
međuinstitucijske pregovore (trijalog) u skladu sa čl. 59. st. 4. četvrtim podstavkom Poslovnika
EP-a.


2. Posebni zakonodavni postupci
U okviru posebnog zakonodavnog postupka savjetovanja EP je prihvatio Prijedlog uredbe Vijeća
o priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka), COM(2016) 411, koji je izmijenjen prema
preporukama savjetodavne skupine pravnih službi EP-a, Vijeća i Komisije.
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3. Nezakonodavni postupak (suglasnost/savjetovanje)
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim
djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju
tiskanim materijalima, COM(2014) 638.
4. Delegirani i provedbeni akti
Usvojena je Preporuka nadležnog Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI)
podnesena u skladu s čl. 106. st. 4. točkom (d) i čl. 105. st. 6. Poslovnika o neulaganju prigovora
na Prijedlog uredbe Komisije o izmjeni Uredbe Komisije br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o
uspostavi Registra Unije (za obračun transakcija u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama EU ETS), D054274-02.
5. Međuinstitucijski pregovori (čl. 294. UFEU-a) tijekom redovnog zakonodavnog postupka
(trijalog)
Tijekom redovnog zakonodavnog postupka EP može započeti pregovore s drugim institucijama
(Vijeće i EK) tek kad se za određeni zakonodavni predmet donese odluka o pregovaračkom mandatu
u skladu s Poslovnikom EP-a (čl. 69.b, 69.c, 69.d i 69.e). U prvom čitanju pregovarački mandat EP-a
može usvojiti odbor nadležan za predmet na temelju svojeg izvješća i objaviti ga na plenarnoj sjednici
(čl. 69.c Poslovnika) (izvor: mrežne stranice EP-a). Informacije o stupanju u međuinstitucijske
pregovore, odnosno trijalog, redovno se objavljuju na mrežnim stranicama institucija u skladu s
odredbama čl. 32.-40. Međuinstitucijskog sporazuma EP-a, Vijeća i EK o boljoj izradi zakonodavstva
u pogledu transparentnosti i koordinaciji zakonodavnog procesa.
Odobrene su odluke Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) o stupanju u
međuinstitucijske pregovore prije prvog čitanja u EP-u o sljedećim zakonodavnim prijedlozima:

Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim
informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br.
1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011,
COM(2017) 352, Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima
kaznenog prava, COM(2016) 826, D.E.U. br. 17/003. Zakonodavni prijedlog nalazi se u
Radnom programu Hrvatskoga sabora za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017.
godinu.

Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje,
COM(2016) 819, D.E.U. br. 17/002 .
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 5. do 8. veljače 2018. u Strasbourgu.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u siječnju 2018. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
8. siječnja – o Programu i prioritetima bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije (EU),
prvoj procjeni provedbe Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva te
aktivnostima Odjela za podršku pri gospodarskom upravljanju Glavne uprave za unutarnju
politiku Unije (DG IPOL) Europskog parlamenta (EP) i suradnji s nacionalnim parlamentima;
29. siječnja – o transparentnosti zakonodavnog rada unutar pripremnih tijela Vijeća, postupanju s
klasificiranim dokumentima u EP-u te pravu intelektualnog vlasništva.
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 siječnju 2018.
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.
21. – 22. siječnja – Sofija – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora
za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Na sastanku su sudjelovali potpredsjednik Odbora za europske poslove Bojan Glavašević i članica
Odbora Marijana Balić. Sudionicima sastanka uvodno su predstavljeni prioriteti bugarskog
predsjedanja Vijećem, a uslijedile su rasprave o budućnosti Europske unije i europskim
makroregionalnim strategijama. Povratak politike proširenja među prioritetne europske politike
većina sudionika sastanka COSAC-a posebno je pozdravila.
U raspravi o budućnosti Europe potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans istaknuo je
kako je u središtu europskih integracija oduvijek bila ideja konvergencije te se založio za jačanje
europske solidarnosti. Među europskim projektima koji promiču konvergenciju i solidarnost ističu
se makroregionalne strategije, kojima je bila posvećena posljednja rasprava sastanka. Kao dodana
vrijednost makroregionalnih strategija istaknuto je njihovo uključivanje kako država članica
EU-a, tako i susjednih država, što doprinosi širenju europskih vrijednosti.
Sastanak je zaključen najavom plenarnog sastanka COSAC-a, koji će se održati od 17. do
19. lipnja 2018., također u Sofiji. Na sastanku će između ostaloga biti riječi o Europskoj povelji
socijalnih prava, kohezijskoj politici i međuparlamentarnoj suradnji u kontekstu rasprave o
primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.
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24. siječnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
migracija, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
(LIBE) EP-a
U organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) Europskog
parlamenta održan je međuparlamentarni sastanak odbora s temom „Europski migracijski program –
zakonite mogućnosti i integracija?“. Skup je okupio zastupnike iz 17 država članica Europske unije,
Norveške i EP-a, predstavnike institucija i agencija EU-a, međunarodnih organizacija, lokalnih vlasti,
nevladinih udruga i akademije radi razmjene mišljenja o provedbi Europskog migracijskog programa
COM(2015) 240.
28. – 29. siječnja – Tallinn – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
Na sastanku je sudjelovala pomoćnica tajnika Hrvatskoga sabora Đurđica Pralas. Nakon
predstavljanja prioriteta bugarskog predsjedanja, na sastanku je predstavljen program sastanka
predsjednika parlamenata EU-a, koji će se održati 23. i 24. travnja u Tallinu. Također,
razgovaralo se i o budućnosti Europske unije, kao i o uvođenju novih tehnologija u rad
parlamenata.
30. siječnja – Zagreb – sastanak članova nadležnih odbora s potpredsjednikom Europske
komisije i povjerenikom za energetsku uniju Marošem Šefčovičem
U Hrvatskom saboru održan je sastanak članova Odbora za europske poslove, Odbora za
gospodarstvo, Odbora za zaštitu okoliša i prirode te Odbora za regionalni razvoj i fondove
Europske unije s potpredsjednikom Europske komisije i povjerenikom za energetsku uniju
Marošem Šefčovičem.
Potpredsjednik Šefčovič je istaknuo činjenicu da je Hrvatska za obnovljive izvore energije i za
energetsku učinkovitost već ispunila, pa čak i prekoračila nacionalne ciljeve koje je zacrtala do
2020. No, potrebno je nastaviti ulagati napore i investirati u nacionalne ciljeve koji se tiču
hrvatskog nacionalnog plana za energiju i prilagodbu klimatskim promjenama do 2030.
Europska unija odobrila je prošlog prosinca 101,4 milijuna eura za projekt LNG terminala na
Krku, a nedavno i dodatnih 16 milijuna eura za spojni plinovod. Šefčovič je kazao da je riječ o
važnom projektu ne samo za Hrvatsku nego i za regiju i za energetsku sigurnost cijele Europske
unije.
Na sastanku je nadalje bilo riječi o izazovima u svim državama članicama po pitanju reforme
sustava električne energije, povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja štetnih emisija i
prelaska na niskougljično društvo, poljoprivrede i transporta. U tom kontekstu Šefčovič je najavio
donošenje novog paketa mjera s ciljem objedinjavanja 27 nacionalnih klimatskih i energetskih
politika do kraja sadašnjeg mandata Komisije.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za veljaču 2018.
15. – 17. veljače – Sofija – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj
politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
19. – 20. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2018. u okviru
kojega se održava Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i međuparlamentarni sastanci
odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun
(BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a
27. veljače – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
globalnih sporazuma o izbjeglicama te sigurnoj, uređenoj i redovitoj migraciji, u organizaciji
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a
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