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

Tema broja:
Strateški okvir za energetsku uniju

Bilten br. 8
travanj 2015.

Sadržaj:

str.

(nova inicijativa iz Programa rada Europske komisije za 2015.)
Energetska unija zauzima visoko mjesto na listi prioriteta nove Europske komisije, kako zbog sve
češćih razdoblja nesigurnosti u opskrbi energijom s kojima se EU i države članice suočavaju, tako i
uslijed pojava novih generacija izvora energije koji utječu na konkurentnost. K tome, u EU-u ne postoji
koherentni sustav opskrbe energijom, posebice obnovljivih izvora energije, dok stalne prepreke
stvarnoj integraciji tržišta, neusklađene nacionalne politike i nepostojanje zajedničkog stajališta o
zemljama izvan EU-a onemogućuju napredak.
Europska komisija je, slijedeći glavne prioritete iz političkih smjernica predsjednika Jean-Claude
Junckera pretočene u Program rada za 2015., usvojila 25. veljače 2015. Strateški okvir za energetsku
uniju. Glavni je cilj energetske unije osigurati europskim građanima i tvrtkama sigurnu, održivu,
cjenovno pristupačnu i konkurentnu energiju.
Prilikom izrade Strateškog okvira za energetsku uniju Komisija je inicirala, od samog početka, dijalog
sa svim uključenim dionicima – institucijama, državama članicama i civilnim društvom. U pripremi
Strateškog okvira sudjelovalo je 14 povjerenika EU-a i 16 glavnih uprava Europske komisije. Okvir se
temelji na pretpostavci da postojeći energetski sustav EU-a nije održiv te se predlaže povezaniji skup
mjera iz različitih političkih područja na razini EU-a i na nacionalnim razinama (promet, trgovina,
tržišno natjecanje, vanjska politika itd).
Strateški okvir za energetsku uniju sastoji se od tri komunikacije: i) Okvirna strategija za otpornu
energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom (COM(2015)80) kojom se utvrđuju ciljevi
energetske unije, kao i koraci koje će EK-a poduzeti u cilju njihova postizanja, ii) Pariški protokol –
plan za rješavanje problema globalnih klimatskih promjena nakon 2020. (COM(2015)81) kojim se
utvrđuje vizija za svjetski sporazum o klimi u Parizu u studenome/prosincu 2015., te iii) Komunikacija
kojom se utvrđuju mjere za Ostvarenje cilja od 10% elektroenergetske interkonekcije – priprema
europske elektroenergetske mreže za 2020. (COM(2015)82).
Potpredsjednik EK-a Maroš Šefčovič, zadužen za energetsku uniju, predstavio je zastupnicima Europskoga
parlamenta na plenarnoj sjednici 25. veljače 2015. u Bruxellesu Strateški okvir za energetsku uniju
istaknuvši kako dokument predstavlja značajan korak prema „energetskom tržištu koje je gospodarski
održivo, socijalno uključivo, ekološki prihvatljivo, integrirano, međusobno povezano, otporno i sigurno“.
Tijekom rasprave velika većina zastupnika pozdravila je donošenje Strateškog okvira za energetsku uniju,
koji će omogućiti sigurnu, održivu, konkurentnu i pristupačnu opskrbu električnom energijom.
Okvirna strategija za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom
U pet međusobno povezanih dimenzija politike u okviru strategije utvrđuju se ciljevi energetske unije,
kao i podrobni koraci koje će Komisija poduzeti u cilju njihova postizanja. Strateški okvir za
energetsku uniju ima pet dimenzija: i) energetska sigurnost (diversifikacija opskrbljivača, odnosno
smanjenje ovisnosti o pojedinom dobavljaču), ii) dovršetak unutarnjeg energetskog tržišta (stroža
provedba acquisa; osiguranje slobodnog protoka energije u svim državama članicama – tzv. peta
sloboda), iii) energetska učinkovitost, iv) smanjenje emisija ugljika u gospodarstvu (dekarbonizacija
gospodarstva) i v) istraživanje i inovacije, s naglaskom na promicanje razvoja nove generacije tehnički
naprednih obnovljivih izvora.
Strategija sadrži i pratećih 15 mjera koje je potrebno provesti za uspostavljanje energetske unije.
Komisija priprema konkretne zakonodavne prijedloge koji će osigurati provedbu započetih energetskih
projekata i osigurati njihovu povezanost s Investicijskim planom za Europu. U tom smislu EK-a je
sklona produbljivanju dijaloga s vladama i parlamentima država članica te civilnim društvom.

Tema broja

1

Aktivnosti Hrvatskoga
sabora u europskim
poslovima

3

Zakonodavne aktivnosti

3

Međuparlamentarna
suradnja u Europskoj uniji

9

Aktivnosti službenika

11

Najave
međuparlamentarnih
aktivnosti zastupnika
Hrvatskoga sabora za
travanj 2014.

13

stranica 2

Pariški protokol – plan za rješavanje problema globalnih klimatskih promjena nakon 2020.
Komunikacija je odgovor na odluke Konferencije stranaka Okvirne konferencije UN-a o klimatskim promjena
ma, održane u Limi 12. prosinca 2014., i ključan element u ostvarivanju Komisijina prioriteta izgradnje čvrste
energetske unije s politikom o klimatskim promjenama usmjerenom na budućnost. Također, usklađena je s
političkim smjernicama predsjednika Komisije Jean-Claude Junckera. Komunikacijom se EU priprema za zadnji
krug pregovora prije održavanja 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama
(COP21). koja će se održati u Parizu od 30. studenoga do 11. prosinca 2015.
Komisija kroz Komunikaciju predstavlja viziju transparentnog i pravno obvezujućeg sporazuma, koji bi
uključivao pravedne i ambiciozne obveze svih stranaka na temelju globalnih ekonomskih i geopolitičkih prilika
koje se mijenjaju. Ispunjavanje tih obveza, koje se temelje na znanstvenim dokazima, vodilo bi prema smanjenju
globalnih emisija do 2050. za barem 60% ispod razina iz 2010. Vizija uključuje transparentan, dinamičan i
pravno obvezujući svjetski sporazum, uz pravedne i ambiciozne obveze svih stranaka.
Komisija se u Komunikaciji obvezuje da će organizirati međunarodnu konferenciju prije konferencije u Parizu
(do studenoga 2015. ), koja će okupiti partnerske zemlje, međunarodne organizacije i ključne stručnjake iz
akademske zajednice, radi razmjene mišljenja o prijedlozima planiranih i na nacionalnoj razini određenih
doprinosa (INDC).
Do sredine 2015. Komisija će započeti i s predstavljanjem zakonodavnih prijedloga Europskom parlamentu i
Vijeću za provedbu Okvira klimatske i energetske politike do 2030.
Ostvarenje cilja od 10 % elektroenergetske interkonekcije Priprema europske elektroenergetske mreže za 2020.
Povezivanje tržišta električne energije EU-a treba biti politički prioritet na svim razinama. Europska unija mora
do 2020. podići svoju razinu elektroenergetske interkonekcije na 10%, što znači da bi svaka država članica
trebala uvesti električne kabele pomoću kojih bi se najmanje 10% električne energije proizvedene u njihovim
elektranama moglo prenijeti u susjedne države. Ovom se Komunikacijom iznosi strategija za osiguranje potpune
integracije unutarnjeg tržišta električne energije prikladnim razinama interkonekcije, koje će biti i sastavni dio
energetske unije.
Većim brojem interkonekcija pridonijet će se dugoročno povoljnijim cijenama električne energije zbog veće
učinkovitosti tržišta te sigurnijoj, pouzdanijoj i kvalitetnijoj opskrbi električnom energijom, što je ključno za
društvene i gospodarske aktivnosti, a ujedno će se osigurati visoka razina zaštite okoliša. To će pomoći i
smanjenju energetske ovisnosti, jer će se smanjiti potrošnja uvezenih goriva te olakšati nova ulaganja u Europu
zbog konkurentnijih cijena električne energije i povećanja konkurentnosti europskih industrija. Povećanjem broja
elektroenergetskih interkonekcija smanjit će se i učinak na okoliš zbog nesagrađenih elektrana i smanjenja
emisija CO2 te povećati kapacitet za integraciju obnovljive energije, što će europskoj industriji obnovljive
energije otvoriti veće mogućnosti rasta i osigurati joj vodeći položaj na svijetu, a time i veći potencijal za
otvaranje novih radnih mjesta u Europi.
Glavno sredstvo za postizanje cilja je popis projekata od zajedničkog interesa (PCI) na području
infrastrukture. Popis projekata od zajedničkog interesa ažurirat će se svake dvije godine radi uvođenja novih
projekata i uklanjanja onih koji su završeni. Komisija će pratiti provedbu svih mjerodavnih propisa EU-a u
državama članicama, a posebno Uredbe o transeuropskim energetskim mrežama (TEN-E). Komisija će svake
godine izvješćivati Europsko vijeće o provedbi projekata od zajedničkog interesa i o napretku prema postizanju
10-postotnog cilja te će, prema potrebi, predložiti daljnje mjere kako bi se taj cilj ostvario.
Inicijativa Strateški okvir za energetsku uniju nalazi se u Radnom programu za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2015. godinu.
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Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove tijekom ožujka 2015. održao je 5 sjednica:
55. sjednica, održana 20. ožujka, na kojoj je Odbor razmotrio 7 prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz
Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu te donio zaključke:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s
ograničenom odgovornošću s jednim članom COM (2014)212 – D.E.U. br. 15/005;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima
COM (2014)714 – D.E.U. br. 15/015;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima
COM (2014)715 – D.E.U. br. 15/016,



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde COM (2014)713 – D.E.U. br. 15/014;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom
uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za
donošenje određenih mjera COM (2014)379 – D.E.U. br. 15/011;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim
indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2494/95 COM (2014)724 – D.E.U.
br. 15/013;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i
nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje COM (2014)167 – D.E.U. br. 15/008;

56. sjednica, zajednička s Odborom za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, održana 19. ožujka, na kojoj je
ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić predstavio Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova o sastanku
Vijeća Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove, koji se u formaciji unutarnjih poslova održao
12. ožujka 2015., i Informaciju Ministarstva unutarnjih poslova o podnošenju Izjave o spremnosti Republike
Hrvatske za početak postupka Schengenske evaluacije nadležnim tijelima Europske unije;
57. sjednica, zajednička s Odborom za regionalni razvoj i fondove EU-a i Odborom za lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu, održana 25. ožujka na temu „Predstavljanje rada Odbora regija i aktivnosti hrvatskih
članova“
Odbor regija savjetodavno je tijelo Europske unije osnovano 1994. godine, koje na europskoj razini predstavlja
interese lokalnih i regionalnih vlasti. Europski parlament, Vijeće ili Europska komisija moraju se savjetovati s
Odborom regija kada je to predviđeno Ugovorima i u svim drugim slučajevima u kojima jedna od tih institucija
to smatra primjerenim, a posebice u slučajevima koji se odnose na prekograničnu suradnju. Odbor regija može
davati i mišljenja na vlastitu inicijativu u slučajevima u kojima takav postupak smatra primjerenim. Hrvatska
ima 9 članova i zamjenika članova u Odboru regija imenovanih na petogodišnji mandat u razdoblju
2015. – 2020. Članovi Odbora regija na sjednici su predstavili ulogu Odbora u zakonodavnom postupku
Europske unije, aktivnosti hrvatskih članova te mogućnosti suradnje Odbora regija i Hrvatskoga sabora u
postupku donošenja pojedinih zakonodavnih prijedloga u institucijama Unije;
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58. sjednica održana 26. ožujka, na kojoj je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak predstavio Izvješće
Ministarstva gospodarstva o 3372. sastanku Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku,
koji se u formaciji energetike održao 5. ožujka 2015. godine.
Glavne teme sastanka Vijeća bile su razmjena mišljenja država članica o Strateškom okviru za energetsku uniju,
razvoju i prioritetima energetske infrastrukture, energetskoj sigurnosti te informacija o 10. godišnjici Plenarne
sjednice Europskog foruma za nuklearnu energiju (Prag, 26. – 27. svibnja 2015.).
59. sjednica, održana 27. ožujka, na kojoj je Odbor razmotrio 3 prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz
Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu te donio zaključke:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o usklađivanju
zakonodavstva država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o
stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417 EEZ, COM(2014)174 – D.E.U. br. 15/001;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o zabrani ribolova
lebdećim (plovećim) mrežama, o izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 812/2004, (EZ) br. 21
2187/2005 i (EZ) 1967/2006 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 894/97,
COM (2014) 265 – D.E.U. br. 15/009;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1343/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredba
ma za ribolov u području sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
COM (2014) 457 – D.E.U. br. 15/010.

Aktivnosti radnih tijela Hrvatskoga sabora
Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015.
Odbor za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu je na svojoj 56. sjednici održanoj 11. ožujka razmotrio 3 prijedloga zakonodavnih akata
Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o usklađivanju
zakonodavstva država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o
stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417 EEZ, COM(2014)174 – D.E.U. br. 15/001 te donio
mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1343/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredba
ma za ribolov u području sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)
COM (2014) 457 – D.E.U. br. 15/010 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o zabrani ribolova
lebdećim (plovećim) mrežama, o izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 812/2004, (EZ) br. 21
87/2005 i (EZ) 1967/2006 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 894/97,
COM (2014) 265 – D.E.U. br. 15/009 te donio mišljenje.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu je na svojoj 47. sjednici održanoj 11. ožujka razmotrio 2 prijedloga
zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015.
godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o žičarama
COM(2014)187 – D.E.U. br. 15/004 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o utvrđivanju
tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća COM(2013)62 – D.E.U. br. 13/015 te donio mišljenje.
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Odbor za financije i državni proračun
Odbor za financije i državni proračun je na 92. sjednici održanoj 12. ožujka razmotrio 3 prijedloga
zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015.
godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom
trgovinom usluga i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti
Komisiji za donošenje mjera COM(2014)379 – D.E.U. br. 15/011 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o harmoniziranim
indeksima potrošačkih cijena i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2494/95
COM(2014)724 – D.E.U. br. 15/013 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o djelatnostima i
nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje COM(2014)167 – D.E.U. br. 15/008 te donio
mišljenje.

Odbor za pravosuđe
Odbor za pravosuđe je na svojoj 63. sjednici održanoj 13. ožujka razmotrio 4 prijedloga zakonodavnih akata
Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s
ograničenom odgovornošću s jednim članom COM(2014)212 – D.E.U. br. 15/005 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
određenih akata na području slobode, sigurnosti i pravde COM (2014)713 – D.E.U. br. 15/014 te
donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima
COM (2014)714 – D.E.U. br. 15/015 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima
COM (2014)715 – D.E.U. br. 15/016 te donio mišljenje.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na svojoj 52. sjednici održanoj 18. ožujka razmotrio 2
prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2015. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o
vizama (Zakonik o vizama) COM (2014)164 – D.E.U. br. 15/003 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi vize za
privremeni boravak i izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te Uredbi (EZ) br.
562/2006 i (EZ) br. 767/2008 COM (2014)163 – D.E.U. br. 15/002 te donio mišljenje.

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo je na svojoj 55. sjednici održanoj 18. ožujka
razmotrio 1 prijedlog zakonodavnog akta Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske za 2015. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o djelatnostima i
nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje COM(2014)167 – D.E.U. br. 15/008 te donio
mišljenje.
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Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo je na svojoj 52. sjednici održanoj 25. ožujka razmotrio 3 prijedloga zakonodavnih akata
Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o širenju satelitskih
podataka o promatranju Zemlje u komercijalne svrhe COM (2014)344 – D.E.U. br. 15/006 te donio
mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa
interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) – interoperabilnost kao
sredstvo modernizacije javnog sektora COM(2014)367 – D.E.U. br.15/012 te donio mišljenje.



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žičarama
COM (2014)187 – D.E.U br.15/004 te donio mišljenje.

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 ožujku 8 stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća
Europske unije u različitim formacijama te 1 stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskoga vijeća
članovima Odbora za europske poslove:


Stajalište Republike Hrvatske za 3372. sastanak Vijeća Europske unije (promet, telekomunikacije,
energetika – TTE) u formaciji energetika, dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;



Stajalište Republike Hrvatske za 3373. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI) dostavljeno je
Odboru za zaštitu prirode i okoliša.



Stajalište Republike Hrvatske za 3374. sastanak Vijeća Europske unije (zapošljavanje, socijalna politika,
zdravstvo i potrošačka pitanja - EPSCO) u formaciji zapošljavanje i socijalna politika, dostavljeno je
Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku;



Stajalište Republike Hrvatske za 3375. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomska i financijska
pitanja – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;



Stajalište Republike Hrvatske za 3376. za sastanak Vijeća Europske unije (pravosuđe i unutarnji
poslovi – JHA) dostavljeno je Odboru za pravosuđe;



Stajalište Republike Hrvatske za 3377. za sastanak Vijeća Europske unije (promet, telekomunikacije,
energetika – TTE) u formaciji promet, dostavljeno je Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu;



Stajalište Republike Hrvatske za 3378. za sastanak Vijeća Europske unije (poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;



Stajalište Republike Hrvatske za 3380. za sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi – GAC)
dostavljeno je članovima Odbora za europske poslove.

Sukladno članku 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima,
Vlada Republike Hrvatske dostavila je Hrvatskome saboru:


Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća, koji je održan 19. i 20. ožujka 2015. u
Bruxellesu.
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Europski poslovi u Hrvatskom saboru

Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2015.
Europska komisija prihvatila je 16. prosinca 2014. Program rada Komisije za 2015., kojim se utvrđuju ciljane
mjere koje Komisija namjerava poduzeti tijekom godine. Novina ovog Programa je usredotočenost nove
Europske komisije na bitne teme u cilju promicanja zapošljavanja, rasta i ulaganja te na donošenje zakonodavnih
prijedloga samo s tim ciljem. Stoga Program sadržava 23 nove inicijative, koje se temelje na političkim
smjernicama „Novi početak za Europu“ predsjednika EK-a Jean-Claude Junckera (vidi Bilten br. 5) na 11
područja u kojima je potrebno žurno djelovati i na kojima je moguće brzo ostvariti rezultate. Sve 23 inicijative
nalaze se u Radnom programu za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. i o njima će raspravljati
radna tijela Hrvatskoga sabora.
U nastavku se nalazi pregled inicijativa koje su institucije Europske unije dostavile Hrvatskom saboru do 31.
ožujka 2015.:
Oznaka akta

Naziv inicijative Europske unije

COM (2014)
903

Komunikacija Plan ulaganja za Europu (vidi više u Biltenu br. 7)

Datum dostave
26. 11. 2014.

Strateški okvir za energetsku uniju:
COM (2015) 80
COM (2015) 81
COM(2015) 82

COM (2015)
136

Komunikacija Okvirna strategija za otpornu energetsku uniju s
naprednom klimatskom politikom

4. 3. 2015.

Komunikacija Pariški protokol – plan za rješavanje problema
globalnih klimatskih promjena nakon 2020.
Komunikacija Ostvarenje cilja od 10 % elektroenergetske
interkonekcije - priprema europske elektroenergetske mreže za 2020.
Komunikacija o poreznoj transparentnosti za sprječavanje utaje i
izbjegavanja poreza

19.3.2015.

U Programu rada Komisije za 2015. nalaze se i inicijative o Uniji tržišta kapitala i o novoj europskoj politici
susjedstva. Prije nego što ih donese, Europska komisija započela je savjetovanje sa svim važnim dionicima (do
kraja lipnja) i u tu svrhu objavila zelene knjige:

COM (2015)
63

Stvaranje unije tržišta kapitala

9. 3. 2015.

JOIN(2015) 6
final

Ususret novoj europskoj politici susjedstva

10.3.2015.

Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. do 31. ožujka 2015. izravno dostavile 4 dokumenta na
hrvatskom jeziku u zakonodavnom postupku.
RIBARSTVO
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost

COM (2015)
121

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)
br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu kontrole i
izvršenja primjenjivom na području obuhvaćenom Konvencijom o
budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

11. 3. 2015.
Isključiva nadležnost
EU-a
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Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije

Datum dostave

COM (2015)
129

Prijedlog direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
2003/48/EU

COM (2015)
135

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu
obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja

COM(2015)
141

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope
prilagodbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom Vijeća (EZ)
br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2015.

Rok za
supsidijarnost
19. 3. 2015.
/
19. 3. 2015.
/
26.3.2015.
21.5.2015.

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

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
6. 2. 2015.

COM (2015)
45

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

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

COM (2015)
129

Prijedlog direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
2003/48/EU

19.3.2015.

COM(2015)
141

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prila
godbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1306/2013
za kalendarsku godinu 2015.

26.3.2015.

6. 4. 2015.
6. 2. 2015.
7. 4. 2015.

21.5.2015.

21.5.2015.

Usklađivanje zakonodavstva
Zakoni usklađeni sa zakonodavstvom EU-a u Hrvatskom saboru od 1. do 31. ožujka 2015.
PZE Br.
prijedloga
PZE 774

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Prijedlog zakona o poljoprivredi

7

16

PZE 799

Prijedlog zakona o osiguranju, s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i do
punama Zakona o radnom vremenu,
obveznim odmorima mobilnih radni
ka i uređajima za bilježenje u ces
tovnom prijevozu, s Konačnim prije

7

Konačni prijedlog zakona o pogreb
ničkoj djelatnosti
Konačni prijedlog zakona o izmjena
ma i dopunama Zakona o mirovin
skom osiguranju

PZE 809

PZE 733
PZE 804

donesen

Rbr.
čitanja
2.

Vrsta
postupka
redovni

16

donesen

1.i 2.

hitni

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

7

16

donesen

2.

redovni

7

16

donesen

1.i 2.

hitni

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u ožujku
4. – 6. ožujka – Riga – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP), na kojoj je sudjelovao predsjednik Odbora za obranu
Tomislav Ivić
Glavne teme razmjene mišljenja na Konferenciji u Rigi bile su Europska politika susjedstva, uključujući Istočno
i Južno partnerstvo, suradnja EU-a i NATO-a na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, novi
sigurnosni izazovi u Europi i na Bliskom istoku. Sudionici Konferencije usuglasili su se o potrebi jače i
koherentnije politike susjedstva s obzirom na aktualna događanja na granicama EU-a, osudili su terorističke
napade u Francuskoj i Danskoj, naglasivši da oni predstavljaju napad na temeljne vrijednosti Europske unije,
istaknuli su važnost donošenja nove strategije sigurnosti kao i redefiniranja Istočnog partnerstva. Razgovaralo
se i o potrebi jačeg angažmana Unije na području promicanja demokratizacije, vladavine prava,
institucionalizacije i provedbi reformi u zemljama Istočnog partnerstva, o čemu bi se trebalo više raspravljati na
sastanku na vrhu Istočnog partnerstva 21. – 22. svibnja u Rigi. Sudionicima konferencije obratila se Federica
Mogherini, potpredsjednica Europske komisije i Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Unije,
koja je izvijestila zastupnike nacionalnih parlamenata o aktualnoj situaciji u Uniji i njezinom
susjedstvu. Pozvala je na jaču suradnju svih država članica te je izvijestila o nadolazećem sastanku Vijeća za
obranu, koje će se baviti temama budućnosti borbenih skupina EU-a, unaprjeđenjem suradnje Unije i NATO-a
na području sigurnosti i obrane, kao i o drugim sigurnosnim pitanjima.
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 su
sudjelovale potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König i članica Odbora Dunja Špoljar
Sastanak, koji se redovito održava u EP-u povodom obilježavanja 8. ožujka - Međunarodnog dana žena, okupio
je zastupnice i zastupnike Europskoga parlamenta i nacionalnih parlamenata država članica Europske unije te
Norveške, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije. Na sastanku
su razmijenjena mišljenja o koracima koje je potrebno poduzeti na razini EU-a kako bi se uklonila rodna
neravnoteža i stereotipi u obrazovanju i osposobljavanju. Naglasak je bio na potrebi osiguranja jednakog
pristupa kontinuiranom i kvalitetnom obrazovanju ženama i djevojkama te daljnjem promicanju njihova
osnaživanja obrazovanjem u EU-u s ciljem ostvarivanja njihova punog potencijala. Dunja Špoljar izvijestila je
kako je, prema nedavnoj analizi udžbenika, i hrvatsko školstvo suočeno s rodnim stereotipima prema kojima se
ženu uglavnom vezuje uz obitelj, a muškarca uz posao. Kako bi se promijenila ova slika, u Hrvatskoj se u
novim školskim udžbenicima promiče jednaka zastupljenost muškaraca i žena, a izbjegavaju tradicionalni
načini prikazivanja muškaraca i žena, korištenje rodno osjetljivog jezika te obraćanje u muškom i u ženskom
rodu, što je karakteristika bogatog hrvatskog jezika, kazala je. Zastupnica Špoljar zaključno je prisutne upoznala
s glavnim naglascima započete reformske promjene nacionalnog kurikuluma za osnovne i srednje škole u
Hrvatskoj.
10. – 11. ožujka – Beograd – Konferencija odbora za europske integracije parlamenata država obuhvaćenih
Procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP), na kojem je sudjelovao kao poseban gost potpredsjednik
Odbora za europske poslove Igor Kolman
Deseta Konferencija odbora za europske integracije parlamenata država obuhvaćenih Procesom stabilizacije i
pridruživanja (COSAP), održala se u Narodnoj skupštini Republike Srbije pod predsjedanjem Aleksandra
Senića, predsjednika Odbora za europske integracije srbijanskog parlamenta. Odbor za europske integracije
Hrvatskoga sabora bio je punopravni član COSAP-a, a nakon članstva Hrvatske u EU-u predstavnici Odbora za
europske poslove redovito sudjeluju nanjegovim sastancima kao gosti. U tom je svojstvu, zastupnik Kolman
održao uvodno izlaganje o gospodarskim reformama i izazovima socijalnih politika u pretpristupnom procesu,
jednoj od tema sastanka. Govorio je o specifičnim izazovima s kojima se susrela Hrvatska tijekom gospodarske
krize i naglasivši da Hrvatska zbog krize nije mogla računati na brze gospodarske učinke članstva te je čak na
nekim područjima pretrpjela određene gubitke, primjerice zbog napuštanja CEFTA-e. Istaknuo je da
gospodarske reforme nose i posebne izazove na području socijalnih politika te se osvrnuo na nužnost
restrukturiranja sustava državnih potpora i socijalnih davanja radi djelotvornijeg tržišnog gospodarstva i sustav
socijalne skrbi usmjeren na prekvalifikaciju nezaposlenih i njihov povratak na tržište rada. Zaključno naveo je
da gospodarske reforme nisu cilj same po sebi već one Europskoj uniji predstavljaju samo sredstvo za
ostvarivanje pune promjene temeljnih europskih sloboda.
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Ostale teme sastanka bile su politika proširenja Europske unije, o čemu je govorila predsjednica Odbora za
europske poslove latvijskog parlamenta Lolita Čigāne, korištenje sredstava u okviru IPA-e te energetska
politika. Uz članice COSAP-a Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju na sastanku su
kao promatrači prvi put sudjelovala izaslanstva odbora nadležnih za europske integracije parlamenata Turske i
Kosova. Ujedno je ovo je bio prvi međunarodni sastanak, koji se održao u srbijanskom parlamentu, a na kojem
su sudjelovali predstavnici Kosova. Predsjedatelj Aleksandar Senić izrazio je nadu kako će sastanak doprinijeti
normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
13. ožujka – Rim – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a, na kojem je sudjelovala tajnica
Hrvatskoga sabora Lidija Bagarić
Godišnja Konferencija glavnih tajnika parlamenata država članica Europske unije, koja je održana u talijanskom
Senatu, okupila je glavne tajnike dvadeset osam parlamenata država članica EU-a, glavnog tajnika Europskoga
parlamenta te glavne tajnike država kandidatkinja za članstvo u EU-u – Albanije i Crne Gore.
Glavne teme sastanka bile prihvaćanje dnevnoga reda predstojeće Konferencije predsjednika parlamenata država
članica Europske unije, koja će se održati u Rimu 20. i 21. travnja ove godine, godišnje izvješće o radu
internetske platforme za međuparlamentarnu razmjenu informacija vezanih uz Europsku uniju (IPEX) te
donošenje zaključaka i smjernica za njegov budući rad, uloga parlamentarnih stručnih službi u nadzoru
zakonodavstva EU-a te razmjena iskustva nacionalnih parlamenata u sudjelovanju u političkom dijalogu.
Na sastanku je potvrđen sastav Upravnog odbora IPEX-a, kojeg će za razdoblje za 2015/2016 činiti predstavnici
nacionalnih parlamenata Italije, Luksemburga, Slovačke, Latvije, Danske, Francuske, Njemačke, Grčke, Litve,
Poljske, Portugala, Rumunjske, Europskoga parlamenta i Velike Britanije. Usvojene smjernice za
korištenje IPEX-a uvode tri velike promjene i) ukida se Središnja podrška IPEX-a, tijelo sastavljeno od
predstavnika nacionalnih parlamenata i Europskoga parlamenta zastupljenih u Upravnom odboru IPEX-a, čije
zadaće uključuju održavanje IPEX-ove internetske stranice, pružanje podrške korespondentima te provedba
tehničkih i uredničkih promjena. Umjesto tog tijela, Upravni odbor će dobiti mogućnost osnivanja privremenih
radnih skupina za pojedina konkretna pitanja, ii) uvodi se načelo rotacijskog predsjedanja Upravnim odborom
IPEX-a kako bi se osiguralo da s vremenom svi nacionalni parlamenti predsjedaju Upravnim odborom.
Upravnim odborom bi na godinu dana predsjedao onaj parlament koji je bio domaćin prethodne Konferencije
predsjednika parlamenata. Početak i kraj predsjedanja će kao i do sada biti obilježeni sastancima Konferencije
predsjednika parlamenata, iii) uvode se odredbe o sastancima Upravnog odbora IPEX-a, kojima se, između
ostaloga, uređuje način donošenja odluka (konsenzusom), učestalost sastanaka (najmanje dva puta godišnje),
način pripreme nacrta dnevnog reda i sastavljane zapisnika sastanaka.
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 Okvirne konferencije UN-a o
klimatskim promjenama u Parizu do 2050.: mapa puta prema niskougljičnoj Europi s učinkovitim korištenjem
resursa“, na kojem su sudjelovali potpredsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Damir
Mateljan i članica Odbora Đurđica Sumrak
Sastanak na temu „Od 21. sastanka Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama
u Parizu do 2050. : mapa puta prema niskougljičnoj Europi s učinkovitim korištenjem resursa“, u organizaciji
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskoga parlamenta, okupio je više od 60
zastupnika nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskoga parlamenta. Uoči 21. sastanka
Konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama u prosincu ove godine u Parizu,
zastupnici su raspravljali o prioritetu EU-a za uspostavom čvrste energetske unije s politikom o klimatskim
promjenama, u svjetlu donošenja Strateškog okvira za energetsku uniju, o napretku država članica u provedbi
klimatske i energetske politike EU-a do 2030. i nastojanja da se smanje emisije stakleničkih plinova 40% ispod
razine iz 1990. do 2030. godine te sukladno tomu o Planiranim nacionalno utvrđenim doprinosima. Tijekom
rasprava osobito je istaknut značaj pravilne i pravovremene provedbe zakonodavstva Europske unije na
području zaštite okoliša u državama članicama kao i potreba za snažnijim promicanjem tranzicije prema
kružnom gospodarstvu, s naglaskom na učinkovito povezivanje resursa. Damir Mateljan istaknuo je kako
Hrvatska razmatra načine usklađivanja svog gospodarskog razvoja s klimatskim i energetskim ciljevima
Europske unije za 2030. radi postizanja konkurentnog, sigurnog i niskougljičnog gospodarstva. U tom kontekstu
izvijestio je kako Hrvatski sabor planira do kraja 2015. donijeti Strategiju niskougljičnog razvoja za Republiku
Hrvatsku za razdoblje do 2030., s projekcijom do 2050., te prateći akcijski plan, čime bi se Hrvatska pridružila
skupini država koje aktivno promišljaju i planiraju politike i mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i
ublažavanje klimatskih promjena. Primjena ove Strategije, odnosno njom dotaknute inovacije, prijenos napredne
tehnologije i strukturne promjene, u konačnici bi trebala rezultirati rastom gospodarstva i stvaranjem 80 000
novih “zelenih radnih mjesta” do 2030. godine.
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Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
9. – 13. ožujka – Berlin – studijski posjet službenika Hrvatskoga sabora Bundestagu, u kojem su sudjelovale
Marina Buntić-Juričić i Ankica Udovičić
Tijekom petodnevnog studijskog posjeta Bundestagu, službenice Hrvatskoga sabora, zajedno s predstavnicima
stručne službe parlamenata Albanije i Crne Gore, upoznale su se s organizacijom rada i zakonodavnom
procedurom Bundestaga, s posebnim naglaskom na rad Odbora za poslove EU-a, kao i s glavnim nadležnostima
Tajništva i djelokrugom rada njegovih stručnih službi.
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom ožujka 2015. na 4 sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojima se
raspravljalo:
2. ožujka – predstavljanje strateškog okvira za energetsku uniju i razmjena mišljenja s potpredsjednikom
Europske komisije za energetsku uniju Marošom Šefčovićem
16. ožujka – i) predstavljanje reforme sustava vlastitih sredstava EU-a (Prvo izvješće o procjeni Skupine na
visokoj razini o vlastitim sredstvima) i razmjena mišljenja s voditeljicom Radne skupine o vlastitim sredstvima
Europske komisije Anne Montagnon i ii) interna pitanja – parlamentarni nadzor, postupci provjere poštivanja načela
supsidijarnosti i europske teme u nacionalnim parlamentima
23. ožujka – i) razmjena mišljenja s voditeljem Odjela za zaštitu podataka Glavne uprave za pravosuđe Europske
komisije llijem Brunom Gencareom o statusu sveobuhvatne reforme pravila EU-a o zaštiti osobnih podataka;
ii) interna pitanja
30. ožujka – i) razmjena mišljenja s predstavnicima Odjela za slobodno kretanje stručnjaka pri Glavnoj upravi za
unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te malo i srednje poduzetništvo Europske komisije Atanaskom
Koleva i Manuelom Hubertom na temu međusobnih priznavanja reguliranih profesija, u kontekstu izmjena
Direktive 2005/36/EZ; ii) razmjena mišljenja s predstavnicima Uprave za procjenu učinka i europsku dodanu
vrijednost Europskog parlamenta Joeom Dunnom, voditeljima odjela za ex-ante i ex-post procjenu učinka EP-a
Alison Davis i Stephanom Hubnerom te predstavnicom Odjela za nadzor Europskog vijeća Susannom Tenhunen
o radu Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja (EPRS) na području ex-ante i ex-post ocjenjivanja
zakonodavstva EU-a.
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. ožujka 2015., i mini-plenarne sjednice održane u Bruxellesu 25. ožujka
2015.
Sažetak plenarne sjednice Europskoga parlamenta održane od 9. do 12. ožujka 2015.
Ključna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena pripremi za sastanak Europskog vijeća (EV) koji se održao
19. i 20. ožujka 2015. u Bruxellesu, a na dnevnom redu su bile sljedeće teme: energetska unija, odnosi s
Rusijom i situacija u Ukrajini, konkretno provedba Sporazuma Minsk II, pripreme za sastanak na vrhu Istočnog
partnerstva u Rigi te, tradicionalno, gospodarska pitanja, s naglaskom na trenutnu gospodarsku situaciju u
EU-u. Očekuje se kako će EV, na temelju Godišnjeg pregleda rasta za 2015. i analize zaključaka Vijeća EU-a,
donijeti političke (strateške) smjernice za prioritete koji će se ispunjavati tijekom semestra čime će se zaključiti
prva faza ciklusa Europskog semestra za 2015. (države članice pozivaju se da uzmu u obzir te prioritete
prilikom izrade svojih programa stabilnosti ili konvergencije i nacionalnih programa reforme, uključujući svoje
nacionalne planove zapošljavanja). Tijekom rasprave zastupnici su pozdravili strateški okvir za energetsku uniju
koji će omogućiti sigurnu, održivu, konkurentnu i pristupačnu opskrbu električnom energijom u EU-u. Pozvali
su države članice na nastavak zauzimanja jedinstvenog i čvrstog stajališta prema Rusiji, osobito u pogledu
nadgledanja provedbe sporazuma Minska II i razmatranje načina za pružanje veće gospodarske potpore
Ukrajini.
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Nakon prethodnih rasprava donesene su rezolucije na vlastitu inicijativu o Europskom semestru 2015., napretku
Crne Gore, Makedonije i Srbije u 2014. te procesu europske integracije Kosova, općim smjernicama za pripremu
proračuna za 2016. (dio III. – Komisija), Godišnjem izvješću EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku za
EP, napretku na području jednakosti žena i muškaraca u EU-u u 2013., Godišnjem izvješću za 2013. o politici
tržišnog natjecanja EU-a, Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2013., Godišnjem izvješću za 2013. o
zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara, borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na
internetu, Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. i politici EU-a na tom
području, održivom izlovu brancina, 28. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava, stanju u Venezueli, odnosima
između EU-a i Lige arapskih država i suradnji u borbi protiv terorizma, ubojstvu vođe ruske oporbe Borisa
Nemcova i stanju demokracije u Rusiji te o hitnim slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i
vladavine prava na Bliskom istoku te u Južnom Sudanu i Tanzaniji.
Usvojeno je stajalište EP-a u drugom čitanju o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja izmjena
Direktive 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te
najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila, koja prometuju unutar
Zajednice, i koje za zadaću imaju poboljšati sigurnost i udobnost vozača te jamčiti veću sigurnost na cestama
(Direktivu još treba formalno potvrditi Vijeće). Također, donesena su stajališta EP-a u prvom čitanju o
prijedlozima uredbi o europskim fondovima za dugoročna ulaganja, koji su dizajnirani da koriste realnom
gospodarstvu i društvu kanaliziranjem nebankovnih financijskih sredstava u dugoročne projekte za ostvarivanje
rezultata na području infrastrukture, intelektualnog vlasništva ili istraživanja (COM (2013)462), uvođenju jedinstvenih
međubankovnih naknada za platne transakcije na temelju kartica (COM(2013)550) [ navedeni zakonodavni prijedlozi
sadržani su u Radnom programu Sabora za preostali dio 2013., odnosno za 2014. godinu], zajedničkim pravilima za
uvoz iz određenih trećih zemalja kako bi se uzelo u obzir pristupanje Armenije, Rusije, Tadžikistana i Vijetnama
Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (COM(2014)323) te o četiri prijedloga kodifikacije zakonodavnih akata
(COM (2014)374, 594, 586 i 593).
Zastupnici su odobrili šest zahtjeva za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za pomoć
radnicima koji su otpušteni kao tehnološki višak u Poljskoj, Njemačkoj i Belgiji te dali suglasnost za sklapanje
Sporazuma o osnivanju Opće komisije za ribarstvo na Sredozemlju.
Na dnevnom redu sjednice bile su i rasprave o širenju antisemitizma, islamofobije i nasilnog ekstremizma u
EU-u, nestabilnoj situaciji u Libiji i njezinim posljedicama, mirovnom sporazumu za Mali, učinku ruskih
restrikcija na međunarodne cestovne prijevoznike te o kriterijima za utvrđivanje endokrinih disruptora. U
svečanom dijelu sjednice zastupnicima se obratio jordanski kralj Abdulah II. koji je naglasio važnost dijaloga u
izgradnji društva, osudio terorističke akcije tzv. Islamske države koje se protive osnovnim islamskim
vrijednostima te pozvao na rješavanje palestinskog sukoba političkim sredstvima.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će
dostupni ovdje.
Mini-plenarna sjednica Europskoga parlamenta 25. ožujka 2015., Bruxelles
Zasjedanje je započelo raspravom o zaključcima sastanka Europskog vijeća održanog 19. i 20. ožujka 2015. na
kojem su šefovi država i vlada raspravljali o energetskoj uniji, Europskom semestru 2015., Europskoj politici
susjedstva, Istočnom partnerstvu, odnosima s Rusijom (Ukrajina) i situaciji u Libiji. Na dnevnom redu bile su i
rasprave o netom objavljenoj Komunikaciji Europske komisije o provedbi Europske politike susjedstva u 2014. i
pratećim izvješćima o napretku država istočnog i južnog susjedstva, poreznoj politici, s naglaskom na paket
mjera Europske komisije za poreznu transparentnost, nedavnim terorističkim napadima u Tunisu, minimalnim
plaćama u prometnom sektoru te o Međunarodnom danu Roma, antiromskom raspoloženju u Europi i
priznavanju dana sjećanja na genocid nad Romima u II. svjetskom ratu (o predmetnoj rezoluciji na vlastitu
inicijativu glasovat će se na plenarnoj sjednici u travnju).
Nakon prethodne rasprave EP je donio stajalište u prvom čitanju kojim se potvrđuje Prijedlog odluke o pružanju
makrofinancijske pomoći (MFP) Ukrajini u iznosu od najviše 1,8 milijardi eura u obliku srednjoročnih zajmova.
Cilj je predloženog MFP-a pomoći Ukrajini da zadovolji dio preostalih dodatnih potreba za vanjskim
financiranjem u 2015. i početkom 2016. u kontekstu tekućeg programa MMF-a. Usvojena je redovna, godišnja
rezolucija na vlastitu inicijativu Odbora za ekonomska i monetarna pitanja (ECON) o poreznoj politici u EU-u.
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Zastupnici su odobrili tri zahtjeva za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za pomoć
radnicima koji su otpušteni kao tehnološki višak u Grčkoj i Irskoj. EP je, slijedom preporuka Odbora za pravna
pitanja (JURI), donio odluke o ukidanju imuniteta zastupnicima Ivanu Jakovčiću (ALDE, HR), Viktoru
Uspaskichu (ALDE, LT) i Antóniju Marinhu e Pintu (ALDE, PT) te odbio zahtjev za zaštitu povlastica i
imuniteta Gabrielea Albertinija (bivši zastupnik EP-a i predsjednik Odbora za vanjske poslove).
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 27. do 30. travnja 2015. u Strasbourgu.

Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za
travanj 2015.
20. – 21. travnja – Rim – Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU-a, na kojoj sudjeluje
predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko
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