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:
Porezna transparentnost za sprječavanje utaje i izbjegavanje poreza

Bilten br. 9
svibanj 2015.

Sadržaj:

str.

(nova inicijativa iz Programa rada Europske komisije za 2015.)
Europska komisija predstavila je 18. ožujka Komunikaciju o poreznoj transparentnosti za sprječavanje
utaje i izbjegavanje poreza, koja sadrži paket mjera za ambicioznu borbu protiv izbjegavanja poreza na
dobit pravnih osoba i štetne porezne konkurencije u EU-u. Ključni element ovog paketa jest prijedlog o
uvođenju automatske razmjene informacija među državama članicama o njihovim poreznim
mišljenjima.
Štetni učinak koji izbjegavanje poreza na dobit pravnih osoba ima na državne proračune članica EU-a
procjenjuje se na više milijardi eura godišnje. Time se također narušava poštena podjela opterećenja
među poreznim obveznicima i lojalna konkurencija među trgovačkim društvima. Koristeći se
tehnikama agresivnog poreznog planiranja neka trgovačka društva iskorištavaju pravne praznine u
poreznim sustavima i neusklađenost među raznim nacionalnim pravilima kako bi platila što manje
poreza. Osim toga, porezni režimi u mnogim zemljama omogućuju trgovačkim društvima da umjetno
premještaju dobit u njihove jurisdikcije, što posljedično potiče agresivno porezno planiranje. Stoga je
jačanje transparentnosti i suradnje ključno za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja i štetnih
poreznih praksi.
Središnji element paketa je Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu
obvezne automatske razmjene informacija na području oporezivanja, kojim se želi poboljšati suradnja
među državama članicama u pogledu poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom.
Trenutačno države članice razmjenjuju vrlo malo informacija o svojim poreznim mišljenjima.
U nadležnosti je država članica odluka o tome može li određeno porezno mišljenje biti relevantno za
drugu državu članicu EU-a. Posljedično, države članice često nemaju informacije o poreznim
mišljenjima s prekograničnim učinkom izdanima drugdje u EU-u, koja mogu utjecati na njihove
porezne osnovice. Pojedina trgovačka društva iskorištavaju nedostatak transparentnosti na području
poreznih mišljenja kako bi umjetno smanjila svoj porezni doprinos.
Stoga, Komisija predlaže uklanjanje mogućnosti postupanja po vlastitom nahođenju, koje ostavlja
prostor za različita tumačenja. Države članice će od sada morati automatski razmjenjivati informacije o
svojim poreznim mišljenjima. Komisija predlaže određivanje strogih rokova – svaka tri mjeseca
nacionalna porezna tijela morat će slati kratko izvješće svim ostalim državama članicama o svim
izdanim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom. Države članice će tako imati mogućnost
zatražiti detaljnije informacije o određenom poreznom mišljenju.
Automatska razmjena informacija o poreznim rješenjima omogućit će državama članicama otkrivanje
određenih štetnih poreznih praksi te poduzimanje potrebnih mjera. Osim toga, time bi se trebala
potaknuti i zdravija porezna konkurencija jer će porezna tijela manje nuditi povlašteni porezni tretman
trgovačkim društvima znajući da ostala porezna tijela imaju uvid u njihove odluke.
Ostale inicijative koje predlaže Komisija za poreznu transparentnost su: i) procjena mogućih novih
zahtjeva u pogledu transparentnosti za multinacionalne kompanije; ii) revizija Kodeksa postupanja
pri oporezivanju tvrtki; iii) bolja kvantifikacija razmjera utaje i izbjegavanja poreza i iv) stavljanje
izvan snage Direktive o oporezivanju štednje.
Države članice trebale bi se usuglasiti oko prijedloga o poreznim mišljenjima do kraja 2015., kako bi
on mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2016. S obzirom na to da je Europsko vijeće u prosincu 2014.
pozvalo Komisiju da izradi ovaj prijedlog, očekuje se pravovremeno postizanje političkog dogovora.
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Sljedeći će korak biti predstavljanje akcijskog plana za oporezivanje pravnih osoba prije ljeta, koji bi se trebao
usredotočiti na mjere za pravednije i djelotvornije oporezivanje pravnih osoba na jedinstvenom tržištu,
uključujući ponovno oživljavanje prijedloga za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB) i
razmatranje načina za integraciju novih mjera OECD-a i skupine G20 za suzbijanje erozije porezne osnovice i
premještanja dobiti (BEPS) na razini EU-a
Inicijativa Porezna transparentnost za sprječavanje utaje i izbjegavanje poreza i Prijedlog direktive Vijeća o
izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija na području oporezivanja
nalaze se u Radnom programu za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove

Odbor za europske poslove tijekom travnja 2015. održao je 3 sjednice:
61. sjednica – održana 16. travnja 2015. zajedno s Odborom za poljoprivredu, na kojoj je predstavljeno izvješće
sa sastanka Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo, održanog u ožujku, i pripreme za sastanak Vijeća
u istoj formaciji 20. travnja;
60. sjednica – održana 22. travnja zajedno s Odborom za obitelj, mlade i sport i Odborom za obrazovanje,
znanost i kulturu, na kojoj je ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU-a Antonija Gladović predstavila
rad Agencije i mogućnosti korištenja financijskih sredstava iz programa EU-a Obzor 2020 i Erasmus+ .
Konferencija o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP), održana 24. travnja, na kojoj
su, uz članove Odbora za europske poslove i ostale zainteresirane saborske zastupnike, sudjelovali predstavnik
Opće uprave za trgovinu Europske komisije Jean Charles Van Eeckhaute, članovi Europskog parlamenta izabrani
u Republici Hrvatskoj, članovi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Sandy Boyle i Ana Miličević Pezelj,
zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Joško Klisović te predstavnici Hrvatske gospodarske komore,
Hrvatske udruge poslodavaca i Američke gospodarske komore u Hrvatskoj. Na konferenciji su predstavljeni
rezultati dosadašnjih krugova pregovora o Sporazumu o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom
partnerstvu između EU-a i SAD-a.
Aktivnosti radnih tijela Hrvatskoga sabora
Odbor za europske poslove i Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora održali su 16. travnja 2015. zajedničku
sjednicu na kojoj je Ministarstvo poljoprivrede podnijelo izvješće o sastanku Vijeća Europske unije za
poljoprivredu održanog 16. ožujka 2015. Slijedom provedene rasprave, Odbor za poljoprivredu uputio je
Europskoj komisiji u okviru političkog dijaloga Zaključke, u kojima pozdravlja nastojanja Europske komisije za
pojednostavljenjem jedinstvenog okvira proizvodnih pravila, označavanja ekoloških proizvoda i uvođenja
sustava kontrole u ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Također, upozorava na potrebu
uključivanja morske soli u Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i
označavanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskoga parlamenta i Vijeća (Uredbe
o službenim kontrolama) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te poziva Europsku komisiju
na uključivanje morske soli na popis priloga I. Prijedloga uredbe.
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Europski poslovi u Hrvatskom saboru

Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, predsjednik Hrvatskoga
sabora dostavio je 9. travnja svim zastupnicima Izvješće o sastanku Europskog vijeća, koji se održao u
Bruxellesu 19. i 20. ožujka, a koje je Hrvatskome saboru, sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Zakona o
suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima dostavio predsjednik Vlade
Republike Hrvatske.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2015.
Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. do 30. travnja 2015. izravno dostavile 2 inicijative:
Oznaka akta

Naziv inicijative Europske unije

COM (2015)
176

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Preispitivanje
postupka odlučivanja o genetski modificiranim organizmima
(GMO-ovima)

COM (2015)
177

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili
zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na
svojem državnom području

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
27.4.2015.
/
27.4.2015.
23.6.2015.

Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru od 1. do 30. travnja 2015. 9 dokumenata na
hrvatskom jeziku u zakonodavnom postupku.
MEĐUNARODNA TRGOVINA
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

COM (2015)
154

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitne
klauzule i mehanizma za sprječavanje izbjegavanja mjera, kojima se
omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz
Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice
za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike
Moldove, s druge strane

COM (2015)
155

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi mehanizma
za sprječavanje izbjegavanja mjera, kojim se omogućuje privremena
suspenzija povlaštenog carinskog tretmana iz Sporazuma o pridruživanju
između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i
njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

Datum dostave
Rok za
supsidijarnost
14. 4. 2015
Isključiva nadležnost
EU-a

14. 4. 2015
Isključiva nadležnost
EU-a

PRAVNA PITANJA

Oznaka akta

COM (2015)
157

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenim
proizvodima od čelika između Europske unije i Republike Kazakstana
(kodifikacija)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
17. 4. 2015.
Kodifikacija
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PRORAČUNI
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM(2015)
156

Europske unije
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji
(EGF/2015/000 TA 2015 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

COM(2015)
160

Nacrt izmjene Proračuna br. 3 za Opći proračun za 2015. kojim se
unosi višak iz financijske godine 2014.

16. 4. 2015.

COM (2015)
161

Nacrt izmjene Proračuna br. 4 za Opći proračun za 2015. uz prijedlog
za aktivaciju Fonda solidarnosti Europske unije za Rumunjsku,
Bugarsku i Italiju

16. 4. 2015.

COM (2015)
162

Prijedlog odluke Eurospkog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda
solidarnosti Europske unije (poplave u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji)

15. 4. 2015
Isključiva nadležnost
EU-a

/

/
16. 4. 2015.
Isključiva nadležnost
EU-a

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE

Oznaka akta

COM (2015)
174

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Eurospkog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine
eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o
utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
22.4.2015.
18.6.2015.

RIBARSTVO

Oznaka akta

COM (2015)
180

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu
oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru
i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
24. 4. 2015.
/

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti

Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka akta

COM (2015)
129

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

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

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
19.3.2015.
21.5.2015.
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COM(2015)
141
COM (2015)
174

COM(2015)
177

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope
prilagodbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom Vijeća
(EZ) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2015.
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage
Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka
kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju
privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera

26.3.2015.
21.5.2015.
22.4.2015.
18.6.2015.
27.4.2015.

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br.
1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane
uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem
državnom području

23.6.2015.

Usklađivanje zakonodavstva
Zakoni usklađeni sa zakonodavstvom EU-a u Hrvatskom saboru od 1. do 30. travnja 2015.
PZE Br.
prijedloga
P.Z.E. br.
821
P.Z.E. br.
829

P.Z.E. br.
813

P.Z.E. br.
822
P.Z.E. br.
831

P.Z.E. br.
832
P.Z.E. br.
833

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka
redovni

Prijedlog zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Prijedlog zakona o pojednostavljenju
razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona, s Konačnim
prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe
(EU) br. 258/2012 o provedbi članka
10. Protokola Ujedinjenih naroda o
vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera
za uvoz i provoz vatrenog oružja,
njegovih dijelova i komponenata i
streljiva, s Konačnim prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o
zdravlju i dobrobiti
životinja, s Konačnim prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup
informacijama
Prijedlog zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti

7

17

u proceduri

7

17

u proceduri

1.i 2.

hitni

7

17

u proceduri

1.i 2.

hitni

7

17

u proceduri

2.

redovni

7

17

donesen

1.i 2.

hitni

7

17

u proceduri

1.

redovni

7

17

u proceduri

1.

redovni
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u travnju
17. travnja – Zagreb – sastanak članova Odbora za europske poslove i Odbora za vanjsku politiku s
povjerenikom Europske komisije za razvojnu pomoć i upravljanje krizama Christosom Stylianidesom
Uvodno je istaknuta važnost demokratskog dijaloga između nacionalnih parlamenata i Europske komisije,
posebno na području humanitarne pomoći i upravljanje krizama. Sugovornici su se osvrnuli na elementarne
nepogode koje su pogodile Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovici 2014. naglasivši načelo
solidarnosti u suočavanju s prirodnim katastrofama i nepogodama i podsjetivši da su hrvatski građani žurno
reagirali i donirali značajna sredstva poplavljenim područjima. Povjerenik Christos Stylianides predstavio je
hrvatskim zastupnicima područja djelovanja i aktivnosti koje poduzima u okviru svoje nadležnosti. Naglasio je
da je potrebno uspostaviti dobru komunikaciju i povezati države članice Unije kako bi brzo reagirale u kriznim
vremenima. U tom kontekstu, podsjetio je i na Fond solidarnosti Europske unije iz kojeg su Odlukom Europske
komisije Hrvatskoj dodijeljena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu za elementarne nepogode tijekom
2014.
20. – 21. travnja – Rim – Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU-a, na kojoj je sudjelovao
predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko
Slijedom niza tragedija u Sredozemlju, Konferencija je započela raspravom o Deklaraciji o jačanju operacija
traganja i spašavanja u Sredozemlju, u kojoj se ističe da su tragedije u Sredozemlju stvorile pravu humanitarnu
krizu na koju bi Europa trebala odgovoriti pojačanim angažmanom u vidu tehničke opreme, financijskih
sredstava, proširivanjem nadležnosti Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim
granicama država članica EU-a (Frontex), pojačanim dijalogom sa zemljama podrijetla i tranzita i provedbom
načela aktivne solidarnosti s državama EU-a najviše pogođenih migracijskim pritiscima. U nastavku
Konferencije održane su četiri tematske sjednice: „Europa iznad krize: novi putovi razvoja“, „Kontinent
temeljnih prava: Europa slobode, solidarnosti i sigurnosti“, „Uloga parlamenata u pregovorima o međunarodnim
sporazumima te „Jačanje političkoga dijaloga“. Predsjednici nacionalnih parlamenata složili su se da europsko
gospodarstvo pokazuje znakove oporavka, međutim još uvijek s malom stopom ulaganja, visokom
nezaposlenošću, posebno među mladima, i rizikom od deflacije; pozdravili su nove mjere Europske komisije za
rast, ulaganja i fiskalnu konsolidaciju. Također, pozdravili su skoro donošenje nove Strategije unutarnje
sigurnosti; objavljenu Komunikaciju EK-a o novom pravnom okviru za jačanje vladavine prava, koja uključuje
sustav ranog upozoravanja u slučaju kršenja temeljnih prava te skoro donošenje novog Europskog programa za
migraciju. Također, pohvalili su odluku EK-a da proces pregovora sa SAD-om o sklapanju Sporazuma o
transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu učini transparentnim; izrazili zadovoljstvo činjenicom
da je politički dijalog postao glavni interakcijski kanal između nacionalnih parlamenata i institucija EU-a;
izrazili nadu u daljnje jačanje njegove kvalitete i učinkovitosti; pozvali EK-a da žurnije i kvalitetnije
odgovori na doprinose nacionalnih parlamenata; te pozdravili inicijativu EK-a za povećanjem broja sastanaka s
nacionalnim parlamentima radi daljnjih rasprava o zakonodavnim prijedlozima u postupku donošenja.
Predsjednici parlamenata također su pozdravili novu organizacijsku strukturu IPEX-a s rotacijskim
predsjedništvom Upravnog odbora i jačom ulogom časnika za vezu, koja će zasigurno pridonijeti većoj
učinkovitosti rada i osjećaju suvlasništva nad ovom platformom. Zaključno, usvojena su Pravila postupanja
Međuparlamentarne konferencije o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i
obrambenoj politici i Međuparlamentarne konferencije o gospodarskom i financijskom upravljanju u EU-u.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sastao se tijekom konferencije s predsjednikom Zastupničkog doma
Parlamenta Irske Seanom Barrettom i predsjednikom njemačkog Bundestaga Norbertom Lamertom.
23. travnja – Neum – Trinaesta konferencija predsjednika parlamenata članica Jadransko-jonske inicijative, na
kojoj je sudjelovao predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko
Predsjednici parlamenata članica Inicijative – Albanije, BiH, Crna Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Slovenije i
Srbije – sastali su u Neumu te time formalno zatvorili predsjedanje Bosne i Hercegovine Jadransko-jonskom
inicijativom (JJI). Za vrijeme njezinog predsjedanja usvojena je Strategija EU-a za Jadransku i jonsku regiju
(EUSAIR) te su svi prioriteti Inicijative i Strategije međusobno usklađeni. U kontekstu međuparlamentarne
suradnje, dogovoreno je imenovanje službenika u svakom nacionalnom parlamentu kao osoba za vezu za sva
pitanja povezana s JJI-om i EUSAIR-om. Također, pružena je potpora svim čimbenicima uključenim u
višerazinsko upravljanje Strategijom, posebno Upravljačkom odboru, kojim će u sljedećem jednogodišnjem
mandatu su-predsjedati Hrvatska, zajedno s Europskom komisijom. Hrvatska će također od lipnja 2015. do
lipnja 2016. predsjedati Jadransko-jonskom inicijativom.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru

stranica 7

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Savjetnica u Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora Snježana Ramljak boravila je od 14.
do 17. travnja te od 27. do 30. travnja, zajedno s tajnicom Odbora za europske poslove Tatjanom Briški i
savjetnicom u Uredu za međunarodne i europske poslove Barbarom Tartagliom, 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, službenice 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 travnja 2015. na 1 sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojem se
raspravljalo:
13. travnja – i) predstavljanje ustroja i rada Glavne uprave za predsjedništvo EP-a (DG PRES) te mogućnosti za
unaprjeđenje suradnje s nacionalnim parlamentima; ii) predstavljanje rada i planiranih aktivnosti Posebnog
odbora EP-a za porezna pitanja i druge mjere slične naravi (TAXE); iii) interna pitanja.
Bilješka sa sastanaka dostupna je na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora informaciju s mini-plenarne sjednice održane u
Bruxellesu 15. travnja 2015. i plenarne sjednica Europskoga parlamenta, održane u Strasbourgu od
27. do 30. travnja 2015.
Sažetak mini-plenarna sjednica Europskoga parlamenta 15. travnja 2015., Bruxelles
Europski parlament je nakon prethodne rasprave dao suglasnost za izmjene Višegodišnjeg financijskog okvira
(VFO) za razdoblje 2014.‒ 2020., odnosno odobrio prijenos dodijeljenih, ali u 2014. neiskorištenih sredstva za
određene fondove u ukupnom iznosu od 21,04 milijarde eura. Odobren je zahtjev za mobilizaciju Europskog
fonda za prilagodbu globalizaciji za pomoć radnicima koji su otpušteni kao tehnološki višak u Francuskoj.
Nakon prethodnih rasprava donesene su dvije rezolucije na vlastitu inicijativu – o rasnoj netrpeljivost prema
Romima u Europi i priznanju dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu te o europskom
obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima. U okviru posebnog zakonodavnog postupka
(savjetovanje), zastupnici su prihvatili prijedloge odluka Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i Odbora
za socijalnu sigurnost. Sjednica je započela minutom šutnje za 400 stradalih imigranta iz Libije te za žrtve
napada Al Shababa na Sveučilištu Garissa u Keniji. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz pozvao je
institucije Europske unije i države članice, u čijoj je nadležnosti migracijska politika, na ulaganje većih napora
kako bi se ubuduće izbjegle tragedije u Sredozemnom moru. Na dnevnom redu bile su i rasprave o kvotama za
zapošljavanje osoba s invaliditetom u institucijama Europske unije te o predviđenom Sporazumu o evidenciji
imena putnika (PNR-Passenger Name Record) između EU-a i Meksika, s obzirom na najavu meksičkih vlasti o
naplaćivanju zračnim prijevoznicima iz EU-a koji slijeću u meksičke zračne luke, od 1. srpnja 2015., pristojbi u
iznosu od 30000$ (27272 eura) po letu ukoliko ne predaju meksičkim vlastima evidenciju imena putnika.
Povjerenik EU-a za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je krajem ožujka
o.g. kako će predložiti Komisiji da podnese Vijeću preporuku za davanje mandata za otvaranje pregovora s
Meksikom o Sporazumu o PNR-u.
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 27. do 30. travnja 2015. u Strasbourgu.
Sažetak plenarne sjednice Europskoga parlamenta održane od 27. do 30. travnja 2015.
Glavna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena zaključcima izvanrednog sastanka Europskog vijeća
održanog 23. travnja 2015. u Bruxellesu, na kojemu su šefovi država i vlada raspravljali o nedavnim
tragedijama u Sredozemnom moru, migracijskoj politici te politici azila u EU-u. Rasprava je zaključena
donošenjem rezolucije na vlastitu inicijativu u kojoj se poziva Europsku uniju i države članice da poboljšaju
postojeću suradnju i poduzmu potrebne korake kako bi spriječile buduće tragedije na moru.
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Na zakonodavnom planu, nakon prethodnih rasprava, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom usvojeno je 5
stajališta EP-a u drugom čitanju i 11 stajališta EP-a u prvom čitanju o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a. U
skladu s posebnim zakonodavnim postupkom, EP je dao suglasnost za pristupanje EU-a Međunarodnoj konvenciji o
standardima osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže osoblja na ribarskim brodovima te za sklapanje
Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između EU-a i Rusije kako bi se uzelo u obzir
pristupanje Hrvatske EU-u.
Prihvaćene su izmjene proračuna br. 2/2015 EU-a za financijsku godinu 2015. kako bi se uzela u obzir revizija
Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.-2020. Zastupnici su raspravljali i glasovali o ukupno 52
izvješća u formi odluka EP-a kojima se daje razrješnica za izvršenje općeg proračuna EU-a za financijsku
godinu 2013. Slijedom preporuke nadležnog Odbora za proračunski nadzor, donošenje razrješnice za izvršenje
proračuna za financijsku godinu 2013. za Vijeće i Europsko vijeće, Europski institut za inovacije i tehnologiju
(EIT) te dva zajednička poduzeća - ARTEMIS i ENIAC odgođeno je za listopad ove godine.
Nakon prethodnih rasprava doneseno je Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Ureda
europskog javnog tužitelja te rezolucije na vlastitu inicijativu o procjeni prihoda i rashoda EP-a za financijsku
godinu 2016., napretku Albanije te Bosne i Hercegovine u 2014., praćenju provedbe Bolonjskog procesa,
europskom filmu u digitalnom dobu, novoj strategiji EU-a za šume, strategiji o alkoholu, drugoj godišnjici
urušavanja zgrade Rana Plaza, trenutačnom stanju Pakta o održivosti, progonu kršćana diljem svijeta povezanih
s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina al-Shabaab, uništavanju kulturnih lokaliteta
koje je počinila skupina ISIS/Daesh, stanju na Maldivima, Godišnjem izvješću Europske investicijske banke za
2013., Svjetskoj izložbi Expo 2015. u Milanu, stanju u Nigeriji te o hitnim slučajevima kršenja ljudskih prava,
demokratskih načela i vladavine prava u Rusiji, Siriji i Alžiru.
Na dnevnom redu sjednice bile su i rasprave o novom europskom programu sigurnosti i prioritetima kao što su
borba protiv terorizma, organizirani i kibernetički kriminal, nedavnim otkrićima u vezi s masovnim
špijuniranjem građana, političara i poduzeća u EU-u koje je organizirala Agencija za nacionalnu sigurnost SADa (NSA) te upletenošću Njemačke obavještajne službe, odgovarajućoj zaštiti zviždača i novinara u borbi protiv
utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, stanju u Burundiju, obvezivanju država članica EU-a na pružanje
službene razvojne pomoći, Ugovoru iz Marakeša o iznimkama od autorskih prava u korist slijepih i slabovidnih
osoba te o epidemiji bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina.
Sjednica je započela minutom šutnje u znak sjećanja na žrtve potresa u Nepalu i žrtve svih brodoloma u
Sredozemnom moru. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz pozvao je međunarodnu zajednicu na
pružanje potpore Nepalu i izrazio solidarnost EP-a s obiteljima žrtava. Također, Schulz je izrazio žaljenje zbog
izostanka konkretnog napretka u tekućoj političkoj raspravi o migracijskoj politici EU-a.
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 18. do 21. svibnja 2015. u Strasbourgu.

Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za svibanj
2015.
5. svibnja – Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora, u organizaciji Odbora za vanjske poslove
Europskog parlamenta (AFET) o reviziji Europske politike susjedstva i izgledima za sastanak Europskog vijeća
o obrani u lipnju 2015., na kojem sudjeluju predsjednik Odbora za obranu Tomislav Ivić i predsjednik Odbora za
vanjsku politiku Milorad Pupovac
11. svibnja – Lisabon – drugi sastanak na vrhu predsjednika parlamenata članica Unije za Mediteran, na kojem
sudjeluje predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko
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11. – 12. svibnja – Lisabon – 11. plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, na kojem
sudjeluju članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Melita Mulić i
Ante Babić
28. – 29. svibnja – Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora, u organizaciji Odbora za
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Europskog parlamenta (LIBE) o nadzoru obavještajnih službi,
na kojem sudjeluju predstavnici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
31. svibnja – 2. lipnja – Riga – 53. Konferencija odbora za europske poslove parlamenata Europske unije
(COSAC), na kojem sudjeluje Izaslanstvo Odbora za europske poslove
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