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

Bilten br. 7
ožujak 2015.

Tema broja:
Sadržaj:

Tema broja: Plan ulaganja za Europu
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je Europskom parlamentu
krajem studenoga 2014. Plan ulaganja za Europu u vrijednosti od 315 milijardi EUR, usmjeren
na poticanje rasta i zapošljavanja u Europi.
Plan se odnosi na tri područja djelovanja: i) uspostavu novog Europskog fonda za strateška
ulaganja (EFSU), za koji će se jamstva osigurati iz javnih sredstava radi mobilizacije dodatnih
ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi eura tijekom sljedeće tri godine (2015.-2017.); ii)
uspostavu vjerodostojnog portfelja projekata, uz program pomoći kako bi se ulaganja
usmjerila na najvažnija područja i iii) ambiciozni akcijski plan kojim bi Europa privukla
ulaganja i kojim bi se uklonila regulatorna uska grla.
U razdoblju u kojem se bilježi nedostatak javnih sredstava, a financijska likvidnost dostupna je
u okviru financijskih institucija i bankovnih računa pojedinaca i poduzeća, izazov je prekinuti
začarani krug nedostatka povjerenja u ulaganja. Planom ulaganja predviđa se razborita
mobilizacija javnih i privatnih izvora financiranja prema realnom gospodarstvu te se svakim
eurom osiguranim javnim sredstvima omogućuje dodatna privatna ulaganja bez stvaranja
novog duga.
Prema procjenama Europske komisije, BDP EU-a mogao bi se zahvaljujući predloženim
mjerama povećati za dodatnih 330-410 milijardi eura tijekom sljedeće tri godine te bi se moglo
otvoriti do 1,3 milijun novih radnih mjesta.
Novi Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) uspostavit će se u suradnji s Europskom
investicijskom bankom (EIB). Temeljit će se na jamstvu iz proračuna EU-a u vrijednosti od 16
milijardi eura, uz 5 milijardi eura koje osigurava EIB. Na temelju opreznih procjena proizašlih
iz prethodnog iskustva, multiplikacijski učinak Fonda bit će 1:15 tako što će se svakim eurom,
koji se mobilizira u okviru Fonda, stvoriti 15 eura ukupnog ulaganja. Sredstva iz Fonda trebala
bi se uložiti u infrastrukturu, posebno širokopojasne i energetske mreže i prometnu
infrastrukturu u industrijskim središtima, obrazovanje, istraživanje i inovacije, obnovljive
izvore energije, MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Tim će se
poduzećima pomoći da nadoknade manjak kapitala tako što će osigurati veći iznosi izravnog
vlasničkog kapitala i dodatna jamstva za zajmove MSP-ovima.
EFSU
Dugoročna ulaganja
MSP & poduzeća
srednje tržišne kapitalizacije
Ukupno

Sposobnost podnošenja rizika
16 mlrd.

Multiplikacijski učinak (prosjek)

Ulaganja u realno
gospodarstvo
240 mlrd.

5 mlrd.

15

75 mlrd.

21 mlrd.

315 mlrd.

Fond će se osnovati najkasnije do kraja lipnja 2015. u okviru postojeće strukture EIB-a. S
obzirom na taj cilj Komisija je pokrenula postupak usvajanja zakonodavnog okvira. Prijedlog
uredbe o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i
(EU) br. 1316/2013 nalazi se u prijedlogu Radnog programa za razmatranje stajališta
Republike Hrvatskeza 2015.
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Ulaganja će se također dopuniti maksimalnim povećanjem učinka poluge u okviru europskih strukturnih i
investicijskih fondova tijekom razdoblja 2014.-2020. tako što će se umjesto uobičajenih bespovratnih sredstava
koristiti zajmovi, vlasnički kapital i jamstva. Time će se omjer financijske poluge povećati na 1:3 -1:4.
Udvostručenjem iznosa inovativnih financijskih instrumenata i uporabom učinka poluge u razdoblju 2015.-2017.
mogla bi se mobilizirati dodatna ulaganja u realno gospodarstvo u vrijednosti od 20 do 35 milijardi eura.
Planom ulaganja omogućit će se protok financijskih sredstava u realno gospodarstvo uspostavom transparentnog
portfelja, u okviru kojeg će se utvrditi održivi projekti na razini EU-a i pružiti potrebna tehnička pomoć za
odabir i strukturiranje projekata te korištenje inovativnih financijskih instrumenata.
Zajedničkoj radnoj skupini Komisije i EIB-a, osnovanoj u rujnu 2014., države članice već su počele dostavljati
popise projekata odabranih na temelju tri kriterija: i) projekti s dodanom vrijednosti za EU kojima se podupiru
njegovi ciljevi - ekonomska održivost i vrijednost; ii) davanje prednosti projektima s visokom
društvenoekonomskom isplativosti i iii) razumna očekivanja kapitalnih rashoda tijekom razdoblja 2015.-2017.
(projekti koji mogu započeti najkasnije u sljedeće tri godine).
Nadalje, odabrani bi projekti trebali imati potencijal za poticanje drugih izvora financiranja. Trebali bi biti
razumnog opsega i dovoljno prilagodljivi (uzimajući u obzir sektore/podsektore).
Komisija i EIB pokrenut će i glavni program tehničke pomoći za utvrđivanje projekata i povećanje njihove
privlačnosti za privatne ulagače.
Plan ulaganja sadržavat će akcijski plan za ukidanje sektorskih propisa kojima se koče ulaganja. Kako bi se
poboljšalo poslovno okruženje i uvjeti financiranja, u samom središtu Plana su mjere financijskog sektora,
primjerice uspostava unije tržišta kapitala u cilju osiguranja dodatnog kapitala MSP-ovima i dugoročnim
projektima.
Prioritet će biti uklanjanje bitnih regulatornih i neregulatornih prepreka koje i dalje postoje u svim važnim
infrastrukturnim sektorima, uključujući energetiku, telekomunikacije, digitalne usluge i promet, kao i prepreka
na tržištima usluga i proizvoda.
Također, u suradnji s EIB-om i ključnim nacionalnim i regionalnim dionicima ojačat će se tehnička pomoć za
uspostavu „savjetodavnog centra za ulaganja” u kojemu se objedinjuju savjetodavne usluge za promotore
projekata, ulagače i javna upravljačka tijela.
Europsko vijeće preispitat će postignuti napredak do sredine 2016. te po potrebi razmotriti dodatne mjere.

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Plenarna sjednica Hrvatskoga sabora
Radni program Europske komisije za 2015.

Član Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica predstavio je na plenarnoj sjednici
Hrvatskoga sabora 13. veljače ove godine Radni program Europske komisije za 2015. Povjerenik Mimica
osvrnuo se u svom izlaganju i na prethodni program Komisije, u kojoj je bio zadužen za zaštitu potrošača.
Istaknuo je da 2015. godina mora biti godina rezultata i provedbe na europskoj i nacionalnoj razini, jer su rast i
razvoj u Europskoj uniji mogući samo ako svi sudionici i donositelji odluka djeluju zajedno. Govoreći o glavnim
gospodarskim i socijalnim izazovima u Europi naveo je visoku stopu nezaposlenosti, osobito među mladima,
usporeni rast, visok javni dug, investicijski jaz, europski nedostatak konkurentnosti na globalnom tržištu, ali i
osjećaj nesigurnosti zbog povećanih terorističkih prijetnji. Kada je riječ o vanjskoj politici EU-a, istaknuo je da
promicanje mira i sigurnosti unutar i izvan Unije ostaje glavni prioritet vanjske aktivnosti Komisije. Ponovio je

Europski poslovi u Hrvatskom saboru

stranica 3

potporu Komisije susjednim zemljama u provedbi demokratskih i gospodarskih reformi i poštivanju vladavine
prava. Naglasio je da će se pregovori o proširenju nastaviti, ali najvjerojatnije neće biti daljnjeg proširenja u
idućih pet godina. Zastupnici Hrvatskoga sabora pozdravili su predanost Komisije u rješavanju trenutnih
europskih aktualnih pitanja kao i najavu novog partnerstva Komisije s nacionalnim parlamentima. Većina
zastupnika istaknula je važnu ulogu EU-a u mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini. Nakon provedene rasprave,
Hrvatski sabor usvojio je jednoglasno Zaključak u kojem se navodi da će se svi prijedlozi i mišljenja izneseni
tijekom rasprave proslijediti Odboru za europske poslove, koji će usvojiti Radni program za razmatranje
stajališta Republike Hrvatske za 2015. s prioritetima Hrvatskoga sabora u europskim poslovima za 2015., u
skladu s odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslova i
Poslovnikom Hrvatskoga sabora.
***
Hrvatski sabor je na svojoj plenarnoj sjednici 27. veljače donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike
Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015.
Aktivnosti Odbora za europske poslove

Odbor za europske poslove tijekom veljače 2015. održao je dvije sjednice:
52. sjednica – zajednička s Odborom za financije i državni proračun i odborom za regionalni razvoj i
fondove Europske unije na temu „Provedba Europskog semestra u Republici Hrvatskoj“.
Europska komisija objavila je 28. studenoga 2014. Godišnji pregled rasta 2015. i Izvješće o mehanizmu
upozoravanja 2015., čime je započeo ovogodišnji ciklus koordinacije gospodarskih i fiskalnih politika država
članica Europske unije - Europski semestar. Ovo je drugi ciklus Europskog semestra u kojem Hrvatska
sudjeluje kao država članica EU-a, a održavanjem tematske sjednice triju odbora Hrvatski se sabor se
uključuju u raspravu o provedbi preporuka iz prošlog ciklusa te pripremi nacionalnih dokumenata u okviru
Europskog semestra - Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije za 2015. O provedbi Europskog
semestra u Republici Hrvatskoj govorili su zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Jakša Puljiz i pomoćnik ministra financija Maroje Lang.
53. sjednica – informacija o prioritetima Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, koju je
predstavio pomoćnik ministrice za vanjske i europske poslove Hrvoje Marušić, i donošenje Radnog programa za
razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015.
Radni program instrument je odabira prioriteta Sabora u europskim poslovima, a ovo je treći takav program od
članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Za razliku od dosadašnja dva Radna programa, koji su sadržavali isključivo
prijedloge zakonodavnih akata Europske unije, u Radnom programu za 2015. godinu prednost je dana novim
inicijativama koje je Europska komisija najavila svojim ovogodišnjim Programom rada. Program rada Europske
komisije predstavio je povjerenik EK-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica na plenarnoj sjednici
Sabora 13. veljače 2015. Nakon toga je Odbor za europske poslove pozvao saborska radna tijela da dostave
svoje prijedloge za uvrštavanje u Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske. Devet radnih
tijela predložilo je uvrštavanje 18 novih inicijativa EK-a, dvije mjere u okviru pojednostavljivanja europskog
zakonodavstva te 24 prijedloga zakonodavnih akata Unije u Radni program za razmatranje stajališta. Na vlastiti
poticaj, Odbor za europske poslove je u Radni program uvrstio još tri nove Komisijine inicijative. Na temelju
radnih programa za preostali dio 2013. te za 2014. godinu, saborska radna tijela raspravljala su do sada o
ukupno 52 hrvatska stajališta i o njima donijela mišljenja, slijedom kojih je Odbor za europske poslove donio
svoje zaključke. Zbog dinamike zakonodavnog postupka na razini Europske unije radni programi za 2013. i
2014. godinu ostaju na snazi te se očekuje rasprava o još nekoliko stajališta iz ovih programa. Radni program za
razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu usredotočen je na gospodarske teme, gdje je - između
ostaloga – Plan ulaganja za Europu, pitanje povećanja stope zaposlenosti, osnivanje jedinstvenog digitalnog
tržišta te praćenje pregovora o sklapanju Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva. Saborski
odbori su iskazali zanimanje i za teme koje se tiču zajedničke poljoprivredne politike, zaštite okoliša te područja
pravosuđa i temeljnih prava.
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Odbor za turizam održao je 13. veljače 2015. sjednicu na kojoj je raspravljao o Prijedlogu direktive Europskog
parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima (COM (2013)
512).
Sjednica je održana na inicijativu Sektora za turizam Hrvatske gospodarske komore i Udruge poslodavaca u
hotelijerstvu Hrvatske, koji su iznijeli svoje primjedbe na predloženi tekst Direktive. Naime, riječ je o prijedlogu
zakonodavnog akta Europske unije iz područja zaštite potrošača, a koji je u kompromisnom tekstu talijanskog
predsjedništva prošao kroz izmjene oko kojih turistički djelatnici izražavaju zabrinutost. U tom smislu prisutna
je bojazan da hotelijeri više neće imati interesa nuditi dodatne sadržaje poput tretmana wellness ili spa jer će na
taj način postati organizatorima putovanja, da će u praksi nestati akcije last i first minute jer se onemogućuje
raskid ugovora na štetu kupca te je istaknuto kako pojam „potpomognutih putnih aranžmana“ nije dovoljno
razjašnjen. Predstavnik Ministarstva gospodarstva objasnio je kako je prilikom posljednjeg glasovanja o ovom
Prijedlogu direktive u Vijeću devet država glasovalo protiv, dok je Hrvatska bila suzdržana, odnosno izrazila je
određene rezerve. Članovi Odbora za turizam zaključno su preporučili Ministarstvu gospodarstva da, zajedno s
predstavnicima ostalih resora, nastavi napore na izmjenama Prijedloga direktive o putovanjima u paket
aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima u svrhu zaštite interesa hrvatske turističke industrije.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. do 28. veljače 2015. izravno dostavile 10 dokumenata
odnosno prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije u zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 28. veljače
2015.:
PRORAČUNI
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave

Europske unije

Rok za supsidijarnost

COM (2015)
37

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji
Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/018
GR/Attica Broadcasting)

3. 2. 2015.

COM (2015)
40

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji
Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/015
GR/Attica Publishing activities)

3. 2. 2015.

COM (2015)
68

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji
Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/017
FR/Mory-Ducros)

23. 2. 2015.

Isključiva nadležnost EU-a

Isključiva nadležnost EU-a

Isključiva nadležnost EU-a

PRAVNA PITANJA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave

Europske unije

Rok za supsidijarnost

COM (2014)
304

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama
predviđenim Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i
Kraljevine Norveške (kodifikacija)

4. 2. 2015.

COM (2014)
343

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama
na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih
Država (kodifikacija)

5. 2. 2015.

Kodifikacija

Kodifikacija
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COM (2014)
305

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama
predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i
Švicarske Konfederacije (kodifikacija)

COM (2015)
49

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike
kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim
trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem
Svjetske trgovinske organizacije (kodifikacija)

5. 2. 2015.
Kodifikacija
9. 2. 2015.
Kodifikacija

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

COM (2015)
45

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
6. 2. 2015.
6. 4. 2015.

ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

COM (2015)
46

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)
br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom
fondu u pogledu povećanja iznosa početnog refinanciranja za operativne
programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje
mladih

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
6. 2. 2015.
7. 4. 2015.

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

COM (2015)
48

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od učinaka
izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i
djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze
(preinaka)

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
6. 2. 2015.
Preinaka

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

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost

COM (2015)
10

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

19. 1. 2015.

COM (2015)
45

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana

6. 2. 2015.

COM (2015)
46

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)
br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom
fondu u pogledu povećanja iznosa početnog refinanciranja za operativne
programe koji dobivaju potporu u okviru Inicijative za zapošljavanje
mladih

17. 3. 2015

6. 4. 2015.

6. 2. 2015.
7. 4. 2015.
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Usklađivanje zakonodavstva
ZAKONI USKLAĐENI SA ZAKONODAVSTVOM EU-A U HRVATSKOM SABORU OD 1. DO 28. VELJAČE 2015.
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

PZE 730

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o
pravosudnoj suradnji u kaznenim
stvarima s državama članicama EU-a
Prijedlog zakona o poljoprivredi

7

16

donesen

2.

redovni

7

16

u proceduri

2.

redovni

Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o sigurnosti i
interoperabilnosti Željezničkog
sustava s Konačnim prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o tržištu kapitala, s
Konačnim prijedlogom zakona

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih
institucija i investicijskih društava, s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o kreditnim
institucijama, s Konačnim
prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Pomorskog zakonika, s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o računovodstvu

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

7

16

u proceduri

1.

redovni

PZE 796

Prijedlog zakona o sustavu civilne
zaštite

7

16

u proceduri

1.

redovni

PZE 791

Prijedlog zakona o muzejima

7

16

u proceduri

1.

redovni

PZE 733

Konačni prijedlog zakona o
pogrebničkoj djelatnosti

7

16

u proceduri

2.

redovni

PZE 799

Prijedlog zakona o osiguranju, s
Konačnim prijedlogom zakona

7

16

u proceduri

1.i 2.

hitni

PZE 774
PZE 779

PZE 782

PZE 783

PZE 784

PZE 786

PZE 792
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u veljači
1. – 2. veljače – Riga – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC), na kojem je sudjelovao potpredsjednik Odbora za europske poslove Igor
Kolman
Glavne teme sastanka, koji se održao u latvijskom parlamentu u okviru predsjedanja Latvije Vijećem EU-a, bile
su: i) prioriteti latvijskog predsjedanja Vijećem EU-a; i ii) izazovi politike „Istočno partnerstvo“.
Uoči COSAC-a održan je sastanak predstavnika odbora za europske poslove regije Južne Europe, kojim je
predsjedao španjolski parlament (umjesto grčkog čiji zastupnici nisu sudjelovali zbog nedavno održanih
parlamentarnih izbora). Zastupnici su raspravljali o novim izazovima u europskoj sigurnosnoj politici,
migracijskoj politici Europske unije te o gospodarskom upravljanju u EU-u. U raspravi zastupnici su pozvali na
reviziju europske sigurnosne politike te na suradnju radi sprječavanja radikalizacije u pojedinim društvenim
skupinama. Složili su se o važnosti što skorijeg donošenja nove migracijske politike temeljem koje bi migracija
mogla postati alatom za nadvladavanje problema poput demografskog starenja europskog stanovništva umjesto
da je izvor poteškoća. Govoreći o gospodarskoj situaciji u Europi, zastupnici su pozvali na solidarnost s
državama s velikim gospodarskim poteškoćama te naglasili da se preuzete financijske obveze prema Uniji
moraju poštovati te da politika stroge štednje nije uspjela potaknuti rast gospodarstva.
Zastupnik Kolman najavio je da će Hrvatska 1. srpnja ove godine podnijeti prijavu za članstvo u schengenski
prostor rekavši kako razumije da će, u svjetlu aktualnih sigurnosnih prijetnji, pojedine države članice nevoljko
pristati na proširenje Schengena. Schengen treba promatrati kao dio rješenja, a ne dio problema sigurnosne
situacije u Europi te je pozvao kolege iz parlamenata država europskoga juga da podrže hrvatsku prijavu za
ulazak u schengenski prostor. Govoreći o gospodarskom upravljanju, skrenuo je pozornost na potencijal koji
može imati nedavno osnovana Jadransko-jonska makroregija, osobito za nadvladavanje energetske ovisnosti o
trećim zemljama.
Sam sastanak COSAC-a otvoren je raspravom o proceduralnim pitanjima, u okviru koje su predstavljeni
rezultati rada na inicijativama usmjerenima prema jačanju uloge nacionalnih parlamenata država članica u
postupku donošenja odluka na razini EU-a. Nizozemski parlament predlaže da se, za svaki od akata za koje
zanimanje pokazuje veliki broj parlamenata, odredi jedan nacionalni parlament ili njegov dom koji će koordinirati razmjenu mišljenja o tom aktu među odborima nadležnima za europske poslove. Raspravljalo se i o
britanskoj inicijativi uvođenja tzv. zelenog kartona, kao novog instrumenta nacionalnih parlamenata, koji bi
omogućio
Komisiji, kao monopolistu nad zakonodavnom inicijativom, predlaganje usvajanja nekih mjera ili
konkretnih dokumenata o temama važnima nacionalnim parlamentima.
U intervenciji o prioritetima latvijskog predsjedanja zastupnik Kolman pohvalio je usredotočenost latvijskoga
predsjedanja na jačanje uvjeta za gospodarski rast te na politiku susjedstva. Pozdravio je određeni odmak od
politike stroge štednje u latvijskim prioritetima, koji se očituje u usmjerenosti na digitalnu agendu, industriju i
energetsku politiku. Naglasio je da je potreban drukčiji pristup za nadvladavanje gospodarske stagnacije u EU-u
bez obzira na to što je politika štednje osigurala fiskalnu konsolidaciju. Prema njemu, fiskalna disciplina je
značajan preduvjet budućega gospodarskog rasta i razvoja, a najučinkovitiji instrument za njezino postizanje je
Europski semestar. Stoga je pozdravio poziv latvijskoga predsjedništva nacionalnim parlamentima da se uključe
u raspravu o posebnim preporukama po državama članicama. Najavio je da će se Hrvatski sabor uključiti i u
izradu Nacionalnoga programa reformi. Materijali sa sastanka dostupni su ovdje.
3. – 4. veljače – Bruxelles – u okviru Europskog parlamentarnog tjedna održani su sastanak posvećen ciklusima
2014. i 2015. Europskog semestra i Konferencija na temelju članka 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i
upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji, na kojima su sudjelovali predsjednik Odbora za financije i državni
proračun Srđan Gjurković i predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja
U organizaciji Europskog parlamenta i latvijskog parlamenta u Bruxellesu je 3. i 4. veljače 2015. održan Europski
parlamentarni tjedan 2015. (EPT), koji je okupio više od 160 zastupnika EP-a, nacionalnih parlamenata država članica
EU-a te Norveške, Švicarske i Crne Gore radi razmjene mišljenja o gospodarskim, proračunskim i socijalnim pitanjima.
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U okviru EPT-a održana je 4. međuparlamentarna konferencija na temelju članka 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji
i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU), razmjena mišljenja u okviru europskog gospodarskog
upravljanja, revizije Strategije Europa 2020 i provedbi Europskog semestra za koordinaciju gospodarskih politika u
2014. i prioritetima za 2015. godinu te zasebni međuparlamentarni sastanci u organizaciji odbora za ekonomska i
monetarna pitanja (ECON), proračun (BUDG) i socijalnu politiku i zapošljavanje (EMPL) EP-a.
U uvodnom dijelu zastupnicima su se obratili predsjednik EP-a Martin Schulz i predsjednik Europske komisije JeanClaude Juncker koji su istaknuli potrebu za boljom koordinacijom i suradnjom među državama članicama kao i za
većom uključenosti EP-a i nacionalnih parlamenata u postupak donošenja i nadzor provedbe odluka u okviru
gospodarskog i financijskog upravljanja u EU-u, a u cilju jačanja demokratskog legitimiteta i odgovornosti. Imajući u
vidu specifičnosti svake države članice, obojica su naglasila potrebu za snažnijim uključivanjem nacionalnih
parlamenata u Europski semestar kako bi se ojačalo vlasništvo nad procesom. U tom kontekstu, Schulz je pozvao EK
da prijedlog pojedinačnih preporuka državama članicama (Country Specific Recommendations) predstavi nacionalnim
parlamentima prije nego ih uputi Vijeću, što su snažno podržali svi sudionici skupa, dok je Juncker pozvao nacionalne
parlamente na posvećivanje veće pažnje provedbi pojedinačnih preporuka. Imajući u vidu sveobuhvatni pristup nove
EK-a u podršci stvaranju novih radnih mjesta i poticanju rasta u EU-u, Juncker je podsjetio kako u okviru
Godišnjeg pregleda rasta za 2015. EK preporučuje gospodarsku i socijalnu politiku koja se temelji na tri glavna stupa:
i) poticanje ulaganja, ii) ubrzanje strukturnih reformi i iii) promicanje odgovorne, na rast orijentirane fiskalne
konsolidacije. Osvrnuvši se na Plan ulaganja za Europu, odnosno predviđeni Europski fond za strateška ulaganja
(EFSU), izrazio je nadu u snažnu političku potporu EP-a i nacionalnih parlamenata uspostavi Fonda kako bi se
omogućio početak njegova djelovanja sredinom 2015., ali i da će se države članice odlučiti financijski doprinijeti
EFSU-u, kako bi se ojačao njegov utjecaj. Što će tiče kriterija za odabir projekata čija će provedba biti financirana
putem EFSU-a, Juncker je istaknuo kako će isti biti birani na temelju neovisne i stručne analize njihove dodane
vrijednosti za EU, vodeći pritom računa o gospodarskoj i socijalnoj održivosti svakog pojedinog projekta. Tijekom
rasprave velika većina zastupnika izrazila je svoje slaganje s politikom EK-a koja je usredotočena na poticanje
ulaganja, nastavak strukturnih reformi i fiskalnu konsolidaciju. Uz potonju, kao najveći izazovi koji stoje pred EU-om
u idućem razdoblju istaknuti su smanjenje visoke stope nezaposlenosti, osobito mladih, i otvaranje novih, kvalitetnih
radnih mjesta, poticanje gospodarskog rasta te jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Pojedini zastupnici
izrazili su zabrinutost zbog održivosti europskog socijalnog modela budući da se bilježi sve veći jaz između bogatih i
siromašnih građana (Europa u dvije brzine) te su u tom smislu pozvali na posvećivanje veće pažnje socijalnim
pitanjima kao i na veća ulaganja u socijalnu politiku.
Zastupnik Gjurković istaknuo je da gospodarsko upravljanje ne treba odvajati od središnje monetarne politike Europske
središnje banke (ESB). Rješenje problema vidi u realnoj sferi, odnosno realni gospodarski problemi rješavaju se
strukturnim promjenama. Prema njemu štednja koja nema procjenu učinkovitosti postaje kočnica razvoja. Podržao je
Plan ulaganja za Europu i predanost Junckerove Komisije politikama rasta i zapošljavanja te izrazio nadu da će države
članice poduprijeti ovu inicijativu. Upoznao je sudionike i s poduzetim gospodarskim mjerama u Hrvatskoj s ciljem
ostvarivanja gospodarskog rasta. Složio se s neophodnošću revizije i analize učinkovitosti Strategije Europa 2020 kako
bi se ista što bolje prilagodila danim okolnostima. Osvrnuvši se na ciklus Europskog semestra konstatirao je kako je
preduvjet rasta i zapošljavanja financijska stabilnost. Zaključno je ukazao na potrebu za preispitivanjem mogućnosti
sinergije mjera ESB-a i EK-a.
Međuparlamentarni sastanak u organizaciji Odbora za ekonomska i financijska pitanja (ECON) održan je na temu
koordinacije EU-a povezane s agresivnim planiranjem poreza, poreznim prijevarama i utajama. Zastupnici su podržali
uključivanje problema poreznih prijevara u prioritete EK-a te su pozvali na široku, globalnu koordinaciju poreznih
mjera kao osnovnog segmenta za jačanje gospodarskog rasta u EU-u. Međuparlamentarni sastanak u organizaciji
Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) bavio se temom socijalnih pokazatelja i pokazatelja zapošljavanja
u postupku makro-ekonomske neravnoteže (MIP), vodeći pritom računa o nezaposlenosti mladih te utjecajem
investicijskog plana EK-a na otvaranje novih radnih mjesta. Imajući u vidu usku povezanost između investiranja u
obrazovanje i potražnje za radnom snagom, zastupnici su istaknuli važnost povećanja fleksibilnosti tržišta rada kao i
usklađivanja obrazovnog sustava s potrebama gospodarstva te su pozdravili usredotočenost Plana ulaganja za Europu
na mala i srednja poduzetništva s obzirom na njihov visok potencijal za stvaranje novih radnih mjesta. Na
međuparlamentarnom sastanku u organizaciji Odbora za proračun (BUDG) održana je razmjena mišljenja s
potpredsjednicom EK-a zaduženom za proračun i ljudske potencijale Kristalinom Georgievom na temu nedostatka
sredstava u proračunu EU-a i kašnjenja plaćanja provedbi projekata. Provedba Višegodišnjeg financijskog okvira
2014.-2020., koji je uspostavio obvezujuća višegodišnja ograničenja za svaku kategoriju rashoda, započela je s
kašnjenjima plaćanja. Od 2010. godine, iznos neplaćenih računa narastao je od početnih 5 milijardi eura na kraju 2010.
do 25 milijardi eura krajem 2014. Tim kašnjenjima najviše je pogođena provedba razvojnih projekata koji se financiraju
u okviru Kohezijske politike, a oni imaju za posljedicu i manjak u nacionalnim i lokalnim proračunima iz kojih se
sufinanciraju ti projekti.
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U raspravi zastupnici su se složili sa činjenicom da je ovo tehničko pitanje postalo politički problem, koji za posljedicu
ima daljnji gubitak povjerenja građana u europski projekt. Istaknuli su da je obaveza financirati dana politička obećanja,
da je potrebno podmiriti hitne financijske obaveze te postići dogovor o dodatnim sredstvima za njihovo financiranje kao
preduvjet za sve daljnje proračunske dogovore.
Na četvrtoj međuparlamentarnoj Konferenciji na temelju članka 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u
Ekonomskoj i monetarnoj uniji, kroz tri tematska panela zastupnici su razmijenili mišljenja o Planu EK-a za poticanje
javnog i privatnog ulaganja za rast i zapošljavanje u Europi – Europski New Deal, fiskalnoj konsolidaciji i strukturnim
reformama, s naglaskom na trenutno stanje i primjenu dobre prakse u provedbi Fiskalnog ugovora te o jačanju
socijalne dimenzije EMU-a. Naglasak je bio na daljnjem razvoju suradnje između EP-a i nacionalnih parlamenata država
članica EU-a u kontekstu osiguravanja odgovarajućeg parlamentarnog nadzora, a time i demokratskog legitimiteta
zajedničkih politika, kao i nacionalnog „vlasništva“ nad strukturnim reformama koje je potrebno poduzeti.
Konstatirano je kako Europski New Deal neće ostvariti uspjeh ukoliko države članice ne budu u potpunosti stajale iza
njega. U cilju njegove pravilne i učinkovite provedbe prepoznata je potreba za jakom suradnjom nacionalnih parlamenata i institucija EU-a. Također, zastupnici su bili suglasni s potrebom praćenja dvije linije političkog djelovanja –
gospodarskog rasta i fiskalne konsolidacije te daljnjih strukturnih reformi. Pojedini zastupnici izrazili su mišljenje
kako bi države članice koje imaju proračunski višak (npr. Njemačka) trebale više ulagati u EU. Suglasni su i oko
potrebe za posvećivanjem veće pažnje socijalnoj dimenziji EMU-a, ističući kako mjere i reforme same sebi nisu svrha,
već im je cilj poboljšati život europskih građana. Naglašena je potreba posvećivanja veće pažnje mobilnosti radnika,
odnosno socijalnom dampingu, masovnom iseljavanju i odljevu mozgova (EU u dvije brzine) te primjeni jednakih
pravila za domaće i strane radnike. Dnevni red, popis sudionika te dokumenti distribuirani na sastanku dostupni su ovdje.
22. – 23. veljače – Riga – sastanak predsjednika odbora zaduženih za zapošljavanje i socijalna pitanja
parlamenata država članica EU-a, u okviru latvijskog predsjedanja Vijeće EU-a, na kojem su sudjelovali
predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja i član Odbora Domagoj Ivan
Milošević
Latvijski parlament organizirao je sastanak predsjednika odbora na zapošljavanje i socijalna pitanja parlamenata
država članica EU-a na temu jednog od glavnih prioriteta latvijskog predsjedanja Vijećem EU-a - inkluzivna
Europa - s naglaskom na uključujuće i održivo tržište rada, dugoročna rješenja za problem nezaposlenosti i
uvjete rada osoba s invaliditetom. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o i) izazovima i ciljevima EU-a na
području zapošljavanja najosjetljivijih društvenih skupina, ii) učinkovitosti prioriteta iz Europske strategije za
zapošljavanje i Strategije Europa 2020. za ovu skupinu građana, iii) postizanju ciljeva iz tih strategija za zaštitu
ljudi od siromaštva i društvene isključenosti, i iv) horizontalnom učinku prioriteta digitalnog sektora na
zapošljavanje najosjetljivijih društvenih skupina. Također, zastupnici su raspravljali o izazovima socijalnog
poduzetništva te su podijelili dobru praksu svojih država u stvaranju odgovarajućeg zakonodavnog okvira i
podizanju svijesti o ovom konceptu. Zaključno, raspravljali su i o jednogodišnjoj provedbi Jamstva za mlade te
učinku mjera iz ovog programa na suzbijanje nezaposlenosti mladih osoba u svojim državama, u svjetlu
nedavnog prijedloga EK-a o stavljanju na raspolaganje 1 milijarde eura za provedbu inicijative u 2015. (jedna trećina
od ukupnog iznosa za razdoblje 2014.-2020.).
23. veljače – Zagreb – sastanak članova Odbora za europske poslove, Odbora za financije i državni proračun,
Odbora za gospodarstvo i Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s potpredsjednikom Europske
komisije za zapošljavanje, rast, investicije i konkurentnost Jyrkijem Katainenom
U okviru predstavljanja Plana ulaganja za Europu u svim državama članicama EU-a, potpredsjednik Europske
komisije i povjerenik za zapošljavanje, rast, investicije i konkurentnost Jyrki Katainen govorio je u Hrvatskome
saboru o glavnom cilju te najvažnije inicijative nove Komisije – stvaranju milijun novih radnih mjesta kroz
privatni sektor – te o mjerama za postizanje tog cilja (vidi pod „Tema broja“).
23. – 24. veljače – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora na temu „Zakonodavni paket o pametnim
granicama: europski izazovi, nacionalna iskustva i što dalje“, u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta (LIBE), na kojem su sudjelovali predsjednik Odbora za
pravosuđe Josip Kregar i potpredsjednik Hrvatskoga sabora i član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost Nenad Stazić
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta sazvao je međuparlamentarni
sastanak, koji je okupio 39 zastupnika nacionalnih parlamenata država članica EU-a te Crne Gore, Turske, Norveške i
Švicarske, radi razmjene mišljenja o poboljšanju zakonodavnog „Paketa o pametnim granicama“, koji je
prethodna Europska komisija predstavila u veljači 2013. i koji se od tada nalazi na dnevnom redu Odbora.
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Ovaj zakonodavni prijedlog sastoji se od 3 dijela: i) uredbe o uspostavi sustava ulaska/izlaska za registriranje
podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica EU-a i ii)
uredbe o uspostavi programa za registriranje podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske
granice država članica EU-a, i iii) uredbe o izmjeni Zakonika o schengenskim granicama kako bi se obuhvatilo
funkcioniranje ta dva sustava, a tijekom rasprava u Europskom parlamentu i Vijeću EU-a uočeno je niz ozbiljnih
nedostataka u ovim zakonodavnim prijedlozima. Slijedom primjedbi Europskog parlamenta i država članica
EU-a, Europska komisija je izradila tehničku studiju o ovim pitanjima, koja je objavljena 16. listopada 2014.
Član Europske komisije zadužen za migracijsku politiku, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos
najavio je povlačenje ovog zakonodavnog paketa i izradu novog prijedloga do kraja 2015., odnosno početka 2016.
godine. Tijekom 2015. bit će pokrenut pilot-projekt u svrhu testiranja i validacije mogućih tehničkih rješenja.
Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Stazić konstatirao je kako je razvidna potreba za promišljanjem zaštite
kolektivne sigurnosti i ljudskih prava, uz cijenu troškova uspostave sustava pametnih granica. Pritom je izrazio
zabrinutost da bi pojačane granične kontrole mogle obeshrabriti građane trećih država od ulaska na teritorij
EU-a budući da građani nevoljko pristaju na davanje biometrijskih podataka zbog bojazni da bi potonji mogli
biti zlouporabljeni. Također, drži da bi to moglo odvratiti potencijalne turiste i, posljedično, negativno utjecati
na europski turizam koji je vrlo značajna grana europskog gospodarstva. U tom smislu zanimao se za procjene
kako će koncept
pametnih granica utjecati na turizam u Europi. Zaključno je izrazio nadu da će Hrvatska
uskoro postati članica schengenskog prostora. Predsjednik Odbora za pravosuđe Josip Kregar založio se za
uspostavu koherentnog i integriranog sustava nadzora vanjskih granica Europske unije, istodobno vodeći računa
o poštivanju ljudskih prava i dostojanstva putnika. Drži da pritom treba imati na umu i fleksibilnost i troškove
provedbe. S obzirom na konstantni napredak tehnologije, smatra kako će nakon provedbe pilot-projekta biti
potrebno što skorije donijeti odluku o tehničkim preduvjetima za uvođenje pametnih granica. Zaključno je
izvijestio o hrvatskim iskustvima nadzora državnih granica, istaknuvši kako je postojeći sustav zadovoljavajući
te predstoji za pronaći ekonomski najoptimalniji način na koji će potonji biti integriran u kompleksni europski
kontekst.
26. veljače – Bruxelles – radionica na temu „Prekogranične aktivnosti u EU-u - kako olakšati život građanima“,
u organizaciji Odbora za pravna pitanja EP-a, na kojem je sudjelovao predsjednik Odbora za pravosuđe Josip
Kregar
Odbor za pravne poslove Europskog parlamenta (JURI) organizirao je s relevantnim predstavnicima nacionalnih
parlamenata radionicu o prekograničnim aktivnostima u EU-a koje imaju za cilj olakšati život europskim
građanima. Zastupnicima su se uvodno obratili zamjenik predsjednika latvijskog Saeima Inese Lībiņa-Egnere,
potpredsjednik Europskog parlamenta zadužen za odnose s nacionalnim parlamentima Ramón Luis Valcarcel
Siso i predsjednik Odbora za pravne poslove EP-a Pavel Svoboda, koji su redom podcrtali značaj daljnjeg
razvijanja pravosudne suradnje u građanskim stvarima s prekograničnim implikacijama, na temelju načela
uzajamnog priznavanja presuda i odluka u izvansudskim predmetima, uključujući i usvajanje mjera za
usklađivanje zakona i drugih propisa država članica. U nastavku, zastupnici su, zajedno s desetak pravnih
stručnjaka, praktičara i predstavnika akademske zajednice, raspravljali o kompleksnom zakonodavstvu EU-a koji
pokriva različite oblike prava na tom području - od klasičnog građanskog, obiteljskog do trgovačkog i
proceduralnog prava. Glavne teme bile su: i) kako primijeniti međunarodno privatno pravo EU-a na slobodno
kretanje građana, ii) europski zakonik međunarodnog privatnog prava iii) agenda za područje građanskog prava,
iv) promicanje slobodnog kretanja građana i poslovnih subjekata pojednostavljenjem prihvaćanja određenih
javnih isprava u Europskoj uniji, v) donošenje europskog ugovornog modela za nasljedno i obiteljsko pravo i
uspostava Europske potvrde o nasljeđivanju, vi) prekogranične otmice djece koju su proveli roditelji, vii) pravo
o imenima, viii) novi prijedlog Komisije za europski postupak za sporove male vrijednosti, ix) mirenje kao
alternativno rješavanje sporova, x) međunarodno privatno pravo kao regulatorno oruđe za globalno upravljanje i
xi) Haaška konvencija iz 2005. o sporazumima o izboru suda i preinake Uredbe Bruxelles I.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Savjetnica u Uredu za međunarodne i europske poslove Barbara Tartaglia boravila je od 9. do 13. veljače, a
tajnica Odbora za europske poslove Tatjana Briški od 16. do 21. veljače u Bosni i Hercegovini, gdje su kao
hrvatski stručnjaci sudjelovale u nastavku twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u
kontekstu europskih integracija“, koju provodi Nacionalna skupština Mađarske. U ovom projektu, službenici
Stručne službe Hrvatskoga sabora prenose znanja i iskustva stečena tijekom procesa pristupanja Republike
Hrvatske Europskoj uniji i prilagodbe Hrvatskoga sabora funkcioniranju u uvjetima članstva.
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom veljače 2015. na dva sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojima se raspravljalo:
23. veljače – predstavljanje „Postizborne studije europskih izbora 2014.“
25. veljače – sudjelovanje na sastanku Stručne skupine za supsidijarnosti Odbora regija, na kojem se raspravljalo
o prioritetima Odbora na zakonodavnom planu, temeljenim na Programu rada EK-a za 2015.
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora informaciju s plenarne sjednica Europskoga parlamenta,
održane u Strasbourgu od 9. do 12. veljače 2015., i mini-plenarne sjednice održane u Bruxellesu 25. veljače
2015.
Sažetak plenarne sjednice Europskoga parlamenta održane od 9. do 12. veljače 2015.
Ključna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena pripremama za neformalni sastanak Europskog vijeća
(12. veljače), na kojem su šefovi država i vlada raspravljali o mjerama EU-a protiv terorizma, stanju u Ukrajini i odnosima s Rusijom te produbljivanju Ekonomske i monetarne unije. Nastavno na prethodnu raspravu o terorističkim
napadima u Parizu (siječanj 2015.), zastupnici su donijeli rezoluciju na vlastitu inicijativu o mjerama EU-a protiv
terorizma u kojoj se ističe potreba za donošenjem protuterorističke strategije EU-a temeljene na višeslojnom pristupu,
jačanjem kontrola na vanjskim granicama Unije, boljom razmjenom informacija između država članica i mjerama za
uklanjanje uzroka radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma.
Na dnevnom redu bile su, između ostaloga, rasprave o inicijativama u okviru rasprave Međunarodne organizacije
rada (MOR) o pravu na štrajk, Europskoj inicijativi za mlade slijedom nedavnog prijedloga EK-a o stavljanju na
raspolaganje 1 milijarde eura za provedbu inicijative u ovoj godini (jedna trećina od ukupnog iznosa za razdoblje
2014.-2020.), međunarodnoj otmici djece, unaprjeđenju Frontexa i Europskog potpornog ureda za azil, pristupu
lijekovima u EU-u te o borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Prvi potpredsjednik EK-a zadužen za
bolju izradu zakonodavstva, međuinstitucionalne odnose, uključujući odnose s nacionalnim parlamentima, vladavinu
prava i Povelju o temeljnim pravima Frans Timmermans održao je izlaganje o demokratskom okviru EU-a, vladavini
prava i temeljnim pravima. Istaknuo je predanost EK-a unaprjeđenju temeljnih prava i vladavine prava u EU-u,
informiravši kako je u cilju osiguranja učinkovite primjene i zaštite temeljnih prava u državama članicama u okviru
nove EK-a osnovan projektni tim za temeljna prava. Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o stanju u
Ukrajini, Demokratskoj Republici Kongo te Jemenu.
U svjetlu istraga poreznih izbjegavanja u EU-u koje je pokrenula EK na temelju dokumenata objavljenih u aferi
LuxLeaks, donesena je Odluka o osnivanju Posebnog odbora za porezna pitanja i druge mjere slične naravi ili sa
sličnim učinkom u svrhu ispitivanja prakse primjene propisa EU-a o državnim potporama i oporezivanju u pogledu
odluka o porezima i ostalih mjera slične prirode ili učinka donesenih u državama članicama. Odbor će imati 45
članova, a mandat će mu trajati 6 mjeseci. U skladu s uobičajenom praksom, po isteku mandata Odbor će podnijeti
izvješće o svom radu.
Nakon prethodnih rasprava donesene su rezolucije na vlastitu inicijativu o označavanju zemlje podrijetla mesa u
prerađenoj hrani, obnovi mandata Foruma za upravljanje internetom, radu Zajedničke parlamentarne skupštine
AKP-a i EU-a, humanitarnoj krizi u Iraku i Siriji, hitnim slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i
vladavine prava u Burundiju, Saudijskoj Arabiji i okupiranom dijelu Cipra te o Izvješću američkog Senata o
korištenju mučenja u istragama koje provodi CIA. U potonjoj se osuđuje ova praksa i poziva države članice da u
cijelosti istraže nedavne navode o tome je li na njihovu teritoriju provođeno nezakonito izručivanje, pritvaranje i
mučenje.
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Donesena su stajališta EP-a u prvom čitanju o Prijedlogu direktive o olakšavanju prekogranične razmjene informacija
o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (COM(2014) 476) te o pet prijedloga kodifikacije
zakonodavnih akata (COM(2014) 308, 317, 318, 321 i 322).
EP je prihvatio odluke Vijeća o izjavi kojom EU prihvaća pristupanje Gabona, Andore, Sejšela, Rusije, Albanije,
Singapura, Maroka te Armenije Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz
1980. te dao suglasnost za sklapanje Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Senegala.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni
ovdje.
Mini-plenarna sjednica Europskoga parlamenta 25. veljače 2015.
Na dnevnom plenarne sjednice bile su rasprave o strateškom okviru za energetsku uniju koji je Europska
komisija, slijedeći glavne prioritete iz političkih smjernica predsjednika Junckera, donijela 25. veljače,
zaključcima neformalnog sastanka Europskog vijeća održanog 12. veljače na kojem su šefovi država i vlada
raspravljali o stanju u Ukrajini i odnosima s Rusijom, borbi protiv terorizma te budućnosti Ekonomske i
monetarne unije, s obzirom na situaciju u Grčkoj, Godišnjem izvješću za 2013. Europske središnje banke te o
situaciji u Venezueli (ova točka na je dnevni red sjednice uvrštena naknadno, slijedom zahtjeva Kluba
zastupnika EPP-a, a o predmetnoj rezoluciji na vlastitu inicijativu glasat će se u ožujku).Zapisnik s plenarne
sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni ovdje. Sljedeća plenarna
sjednica EP-a održat će se od 9. do 12. ožujka 2015. u Strasbourgu.

Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za
ožujak 2015.
4. – 6. ožujka – Riga – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP), na kojoj sudjeluju predsjednik Odbora za vanjsku
politiku Milorad Pupovac i predsjednik Odbora za obranu Tomislav Ivić
5. ožujka – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za prava žena i
ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a o temi „Osnaživanje žena i djevojčica kroz obrazovanje“, na kojem
sudjeluju potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König i članica Odbora Dunja Špoljar
13. ožujka – Rim – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
30. ožujka – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za okoliš, javno zdravlje i
sigurnost hrane (ENVI) EP-a o temi „Od 21. sastanka Konferencije stranaka u Parizu do 2050.: mapa puta
prema inovativnoj niskougljičnoj Europi s učinkovitim korištenjem resursa“, na kojem sudjeluju predstavnici
Odbora za zaštitu okoliša i prirode
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