BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru sadrži mjesečni pregled aktivnosti Hrvatskoga
sabora povezanih s europskim poslovima. Bilten je dostupan u elektroničkom izdanju na
mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora.
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pred Vama se nalazi prvi broj biltena „Europski poslovi u Hrvatskom saboru“. Namjera
nam je, slijedom dobre prakse drugih nacionalnih parlamenata država članica EU-a,
obuhvatiti na jednom mjestu sve aktivnosti Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih
poslova. Ovaj prvi broj biltena iznimno, a povodom obilježavanja nedavne prve godine
članstva Hrvatske u Europskoj uniji, sadrži pregled svih aktivnosti koje je Hrvatski sabor
imao u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 1. srpnja 2014., a od idućeg broja izlazit će na
mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora u redovitim mjesečnim intervalima.

Aktivnosti
2
Hrvatskoga sabora u
prvoj godini
članstva u
Europskoj uniji

Članstvom Hrvatske u Europskoj uniji promijenio se karakter i opseg izvršavanja
europskih poslova u Hrvatskome saboru. Osim daljnjeg usklađivanja nacionalnog
zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, Hrvatski sabor počeo je sudjelovati
u postupku donošenja odluka na razini EU-a mehanizmom nadzora djelovanja Vlade
Republike Hrvatske u institucijama Europske unije te provjerom poštovanja načela
supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije. Na taj način, zajedno s
ostalim nacionalnim parlamentima država članica Europske unije, Hrvatski sabor ima
aktivnu ulogu u daljnjem jačanju njezina demokratskog legitimiteta. Pritom je Odbor za
europske poslove, kao glavno tijelo Hrvatskoga sabora za te poslove, nositelj navedenih
aktivnosti.
Nezaposlenost, posebno među mladima, mjere za rast, dobro gospodarsko i financijsko
upravljanje, jačanje malih i srednjih poduzeća i njihov lakši pristup financijskom tržištu,
konkurentnost na globalnom tržištu, rastuća migracija, uspostava Ureda europskog javnog
tužitelja, kriza u Ukrajini, Bliskoistočni sukob samo su neke od tema koje su obilježile
prvu godinu hrvatskoga članstva u EU-u. Hrvatski zastupnici aktivno su se uključili u
rješavanje tih problema i u Hrvatskom saboru i u okviru međuparlamentarne suradnje u
Europskoj uniji. Uvjeren sam da će njihov angažman i dalje ostati dinamičan, na dobrobit
svih hrvatskih građana.
Nadam se da će bilten „Europski poslovi u Hrvatskome saboru“ služiti kao koristan izvor
informacija široj hrvatskoj javnosti jer utjecaj institucija EU-a i njihovih odluka na sve
hrvatske građane konkretan je i stoga je važno da su oni s njima upoznati.
U nadi da će ovaj bilten pridonijeti većoj zainteresiranosti hrvatske javnosti za
praćenje europskih tema te rad Hrvatskoga sabora na ovome važnom području,
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Aktivnosti Hrvatskoga sabora
u prvoj godini članstva u Europskoj uniji

Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice,
stekao je pravo sudjelovanja u postupku donošenja odluka na razini Europske unije. Sudjelovanje Hrvatskoga
sabora u europskim poslovima temelji se na Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i
Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima te Poslovniku Hrvatskoga sabora.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Europski poslovi na sjednici Sabora
U skladu s člankom 11. Zakona o suradnji predsjednik Vlade jedanput godišnje, i to na početku prvoga
godišnjeg zasjedanja Sabora, podnosi Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća. Predsjednik Vlade
Zoran Milanović u siječnju 2014. godine Saboru je podnio Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u
2013. godini, odnosno sastancima održanim 24. i 25. listopada te 19. i 20. prosinca 2013. Nakon provedene
rasprave Sabor je 28. siječnja 2014. donio zaključak kojim je prihvatio Izvješće predsjednika Vlade.
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove od osnivanja 1. srpnja 2013. do kraja srpnja 2014. godine održao je 36 sjednica na
kojima je donio radne programe za razmatranje stajališta za 2013. i 2014. godinu, razmatrao stajališta Republike
Hrvatske i donosio zaključke o njima, razmatrao izvješća Vlade o sastancima Vijeća EU-a, sudjelovao u
postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela EU-a te obavljao druge poslove u
skladu s Poslovnikom i Zakonom o suradnji.
U skladu s člankom 65. Poslovnika Sabora Odbor za europske poslove u lipnju 2014. godine Hrvatskom je
saboru podnio Izvješće o radu za 2013. godinu.
Razmatranje stajališta Republike Hrvatske
Ciklus obavljanja europskih poslova u Saboru počinje održavanjem prethodne rasprave o djelovanju Sabora u
europskim poslovima koju provodi Odbor za europske poslove, a na koju se pozivaju predsjednik Sabora,
predsjednici radnih tijela te predsjednici klubova zastupnika. S obzirom na specifičan trenutak ulaska Hrvatske
u Europsku uniju, tijekom jeseni 2013. godine održane su dvije prethodne rasprave.
Prva prethodna rasprava održana je 3. listopada 2013., kao priprema za donošenje Radnog programa za
razmatranje stajališta Republike Hrvatske za preostali dio 2013. godine, u skladu s Prijelaznim i završnim
odredbama Zakona o suradnji. Na prvoj prethodnoj raspravi zakonodavne prioritete Europske komisije za 2013.
godinu predstavio je voditelj Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj Branko Baričević.
Odbor za europske poslove donio je Radni program za preostali dio 2013. godine, s 51 prijedlogom
zakonodavnih akata Europske unije, na sjednici održanoj 23. listopada 2013.
Druga prethodna rasprava, na kojoj je Radni program Europske komisije za 2014. godinu predstavio povjerenik
Komisije za zaštitu potrošača Neven Mimica, održana je 14. studenoga 2013. Radni program za razmatranje
stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu s ukupno 46 prijedloga zakonodavnih akata Europske unije
Odbor za europske poslove donio je 6. ožujka 2014., a nadopunio ga je trima novim prijedlozima zakonodavnih
akata na sjednici održanoj 6. lipnja 2014.
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Odbor za europske poslove temeljem usvojenih radnih programa raspravio je i donio zaključke o 46 stajališta
Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije. Vlada Republike Hrvatske u
navedenom je razdoblju dostavila Saboru ukupno 48 stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima
zakonodavnih akata Europske unije iz radnih programa za 2013. i 2014. godinu, ali dva su akta u ubrzanoj
proceduri donesena na razini Europske unije prije nego što su o njima raspravljala matična radna tijela i Odbor
za europske poslove.
Saslušanja ministara
Hrvatski je sabor odredbama članka 10. Zakona o suradnji uspostavio model saslušanja ministara prema kojem
se Saboru predstavljaju izvješća o sastancima Vijeća Europske unije. Saslušanje ministara ujedno je prilika za
praćenje postupka donošenja dokumenata Europske unije iz Radnog programa Sabora u Vijeću EU-a.
Odbor za europske poslove održao je 14 saslušanja na kojima su resorni ministri predstavljali izvješća o
održanim i predstojećim sastancima pojedinih formacija Vijeća Europske unije.
Održana saslušanja odnosila su se na ukupno sedam formacija Vijeća, s tim da su se izvješća o sastancima
Vijeća za vanjske poslove i Vijeća za opće poslove razmatrala zajedno. Svaka od navedenih sjednica Odbora za
europske poslove organizirana je ili kao zajednička s matičnim radnim tijelom ili uz sudjelovanje članova
matičnoga radnog tijela.
Održana saslušanja o sastancima pojedinih formacija Vijeća Europske unije:
Vijeće za vanjske poslove i Vijeće za opće poslove (FAC i GAC) – 21. studenoga 2013., 20. ožujka 2014., 3. srpnja 2014.
Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) – 13. studenoga 2013., 19. veljače 2014., 18. lipnja 2014.
Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA) – 4. prosinca 2013., 27. veljače 2014., 3. lipnja 2014.
Vijeće za okoliš (ENVI) – 3. prosinca 2013., 10. srpnja 2014.
Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) – 17. ožujka 2014., 13. lipnja 2014.
Vijeće za promet, telekomunikacije i energiju (TRAN) – 18. lipnja 2014.

Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske
unije
U skladu s člankom 15. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim
poslovima, Odbor za europske poslove je 22. srpnja 2014. održao raspravu o Izvješću Vlade Republike
Hrvatske o kandidatu za člana Europske komisije u mandatu od 2014. do 2019. godine na kojoj je saslušan kandidat Neven Mimica. Neven Mimica u svom je obraćanju Odboru govorio o najvažnijim postignućima politike
Europske komisije u zaštiti potrošača, resoru kojem je bio na čelu, potrebi jačanja demokratske legitimnosti
Unije kroz suradnju s nacionalnim parlamentima te političkim smjernicama novog predsjednika Komisije
Jean-Claudea Junckera.
Potvrđujući svoju predanost nadzoru nad aktivnostima Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske
unije i uvažavajući prethodno iskustvo Nevena Mimice kao člana Europske komisije iz Republike Hrvatske,
Odbor za europske poslove nakon dvosatnog saslušanja donio je mišljenje kojim podržava Nevena Mimicu kao
kandidata Republike Hrvatske za člana Europske komisije u mandatu od 2014. do 2019. godine.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije i IPEX-a
Institucije Europske unije Hrvatskom su saboru od 1. srpnja 2013. do 31. kolovoza 2014. izravno dostavile 810
dokumenata, odnosno prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku. Navedene
dokumente Europske unije stručna služba Odbora za europske poslove redovito je objavljivala na mrežnim
stranicama Hrvatskoga sabora, u rubrici „Dokumenti EU-a“, u obliku poveznica na odnosne dokumente na
hrvatskom jeziku u bazi podataka IPEX.
Stručna služba Odbora za europske poslove u prvoj je godini članstva na IPEX-u redovito objavljivala
informacije o razmatranju prijedloga zakonodavnih akata u radnim tijelima Sabora i o usvojenim mišljenjima u
okviru političkog dijaloga, a dodatno su u rubrici vijesti objavljivane i najvažnije europske aktivnosti
Hrvatskoga sabora.
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Na poziv koji IPEX-ova administracija uobičajeno šalje svim nacionalnim parlamentima država članica
Europske unije, Hrvatski je sabor pristao uključiti se u sufinanciranje IPEX-a u 2014. godini slijedom Zaključka
Odbora za europske poslove od 22. studenoga 2013.
Politički dijalog
Politički dijalog inicijativa je predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barrosa iz 2006. godine kojom su
nacionalni parlamenti država članica Europske unije pozvani Komisiji izravno dostavljati mišljenja o
prijedlozima zakonodavnih i nezakonodavnih akata, ali i o ostalim dokumentima koje objavljuje Komisija. Iako
je riječ o neformalnom instrumentu, Komisija se načelno obvezala dostaviti odgovore na podneske nacionalnih
parlamenata u roku od tri mjeseca. U politički dijalog mogu se uključiti zastupnici, radna tijela ili klubovi
zastupnika, ali i nacionalni parlament u cjelini. U prvoj godini članstva Odbor za europske poslove u okviru
političkog dijaloga poslao je tri mišljenja Europskoj komisiji te je na njih primio odgovore.
Prvo mišljenje u okviru političkog dijaloga Odbor za europske poslove uputio je Komisiji 6. ožujka 2014. u
obliku Zaključaka o primjeni načela supsidijarnosti u zakonodavnom postupku Europske unije. Navedenim
Zaključcima Odbor za europske poslove pozvao je Komisiju na pravilnu i detaljnu analizu obrazloženih
mišljenja o kršenju načela supsidijarnosti nacionalnih parlamenata država članica, u kojoj bi trebalo dati
prednost pravnom tumačenju načela supsidijarnosti nad političkim. Europska komisija dostavila je odgovor na
Zaključke Odbora za europske poslove 3. lipnja 2014. u kojem je, među ostalim, istaknula da s punom
pozornošću prati i analizira obrazložena mišljenja te da prepoznaje ulogu nacionalnih parlamenata u osiguranju
demokratske odgovornosti institucija Unije.
Drugo mišljenje u okviru političkog dijaloga Odbor za europske poslove uputio je Komisiji 1. travnja 2014., a
odnosilo se na Prijedlog uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja COM (2013) 534. U svojem
mišljenju Odbor je podržao kolegijalni model ustroja Ureda, ali i istaknuo primjedbu da Komisija nije izvršila
detaljnu analizu obrazloženih mišljenja koja su uputili nacionalni parlamenti, aktivirajući pritom takozvani
mehanizam žutog kartona. Odbor se također zanimao za daljnje korake u donošenju ove Uredbe s obzirom na
kraj zakonodavnog razdoblja na europskoj razini. Europska komisija je u svojem odgovoru od 11. lipnja 2014.
navela da je provela temeljitu analizu poštovanja načela supsidijarnosti u predmetnom Prijedlogu uredbe te da
će daljnji postupak ovisiti prije svega o preporukama koje je u okviru posebnog zakonodavnog postupka uputio
Europski parlament.
Mišljenje o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 o programu
potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama COM (2014) 32 zajednički su
uputili Europskoj komisiji 1. travnja 2014. Odbor za europske poslove i Odbor za poljoprivredu. Osnovna
namjera upućivanja ovog mišljenja bila je upozoriti Komisiju na neprikladnost kriterija korištenja povijesnih
podataka kao osnove za dodjelu sredstava za programe potpore predviđene Prijedlogom uredbe za Republiku
Hrvatsku, koja kao nova članica Europske unije nije sudjelovala u prijašnjim sličnim programima. Komisija je u
svojem odgovoru od 16. lipnja 2014. iskazala namjeru pronalaska rješenja koje neće staviti Hrvatsku u
nepovoljan položaj.
Predstavljanje prioriteta predsjedanja Vijećem Europske unije
Odbor za europske poslove pozivanjem veleposlanika države članice koja preuzima predsjedanje Vijećem
Europske unije pridružio se drugim europskim odborima koji se raspravama o programima predsjedanja
Vijećem uključuju u zakonodavni postupak u najranijoj fazi odlučivanja. U prvih godinu dana članstva
Republike Hrvatske u Europskoj uniji Odbor za europske poslove organizirao je tri sjednice na kojima su
predstavljeni prioriteti litavskog, grčkog i talijanskog predsjedanja Vijećem. Osim samih programa
pojedinačnog predsjedanja Vijećem, članovima Odbora se pri pripremi navedenih sjednica dostavljaju i
programi predsjedanja Vijećem za razdoblje od 18 mjeseci triju država članica Europske unije.
Zajednička sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za poslove Europske unije Državnog zbora
Republike Slovenije
U Ljubljani je 6. svibnja 2014. održana prva zajednička sjednica dvaju odbora Hrvatskoga sabora i Državnog
zbora. Usvojenim zaključcima odbori su dogovorili da će radi jačanja parlamentarne suradnje i boljeg
informiranja građana o pitanjima Europske unije održavati redovite zajedničke sastanke dva puta godišnje te da
će postupno u takav oblik suradnje uključiti i druge države jugoistočne Europe. Također, odbori su se složili da
se na sljedećoj zajedničkoj sjednici, koja bi se trebala održati najesen u Zagrebu, u obliku zaključaka formalizira
suradnja dvaju odbora određivanjem učestalosti i modaliteta sastanaka te tema na kojima treba intenzivnije
surađivati.
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Tematske sjednice Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove
održao je tri tematske
sjednice o aktualnim
temama Europske unije:
načelu supsidijarnosti u
redovitom zakonodavnom
postupku Europske unije,
prijedlozima Ujedinjene
Kraljevine o reformama
Unije te o stanju pregovora
Unij e i SAD-a o
Transatlantskom
trgovinsko-investicijskom
sporazumu.

Primjer tematske sjednice: Stanje pregovora Europske unije i SAD-a o
Transatlantskom trgovinsko-investicijskom sporazumu (TTIP)
Raspravom o TTIP-u Odbor se priključio sve većem broju nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije koji otvorenim raspravama
izravno pridonose uspjehu pregovora. Predstavnici Ministarstva vanjskih i
europskih poslova, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država i
Predstavništva Europske komisije prepoznali su ovu raspravu u Hrvatskome
saboru – u trenutku kada pregovori, skorim otvaranjem sedmog kruga,
prelaze iz tehničke u sadržajnu, najvažniju fazu – ključnom za povjerenje
građana u institucije Europske unije. S namjerom gospodarskog rasta i
otvaranja radnih mjesta svi sudionici tematske sjednice podržali su
postizanje sporazuma između EU-a i SAD-a, uz prijeko potrebnu
transparentnost postupanja, javnu dostupnost dokumenata i široku
uključenost svih zainteresiranih u proces pregovora.

Aktivnosti radnih tijela Hrvatskoga sabora
U skladu s odredbama članka 154. Poslovnika
Hrvatskoga sabora, Odbor za europske
poslove u postupak razmatranja stajališta
Republike Hrvatske o prijedlozima
zakonodavnih akata Europske unije redovito je
uključivao matična radna tijela Sabora, koja su
ukupno raspravila 45 stajališta i donijela
jednako toliko mišljenja o stajalištima
Republike Hrvatske.
Najaktivnija matična radna tijela bila su Odbor
za financije i državni proračun i Odbor za
zaštitu okoliša i prirode s deset raspravljenih
stajališta te Odbor za poljoprivredu i Odbor za
pravosuđe sa sedam stajališta.
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
raspravljali su o tri stajališta, Odbor za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o
dva, dok su Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Odbor za gospodarstvo i
Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
raspravljali o jednom stajalištu.

Primjer postupanja u skladu s člankom 8. stavkom 5. Zakona
o suradnji u slučaju značajnije izmjene stajališta Republike
Hrvatske
Europska komisija objavila je 4. studenoga 2013. Prijedlog
direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja
potrošnje laganih plastičnih vrećica COM (2013) 761.
O Stajalištu Republike Hrvatske o predmetnom Prijedlogu
direktive u Hrvatskom saboru raspravljao je Odbor za zaštitu
okoliša i prirode te Odbor za europske poslove koji je
1. travnja 2014. donio zaključak kojim se prihvaća Stajalište
Republike Hrvatske iz studenoga 2013. godine. Međutim,
kako je u postupku usvajanja Direktive u institucijama Europske unije Vlada Republike Hrvatske značajnije izmijenila
Stajalište Republike Hrvatske, Odbor za europske poslove je
Odboru za zaštitu okoliša i prirode proslijedio izmijenjeno
Stajalište Republike Hrvatske te je, uzimajući u obzir njegovo
mišljenje, donio novi zaključak kojim se prihvaća Stajalište
Republike Hrvatske od 25. ožujka 2014.
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Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Sudjelovanjem u postupku provjere poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata EU-a,
Sabor ima mogućnost izravnog uključivanja u postupak donošenja zakonodavnih akata na razini Europske unije.
Postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti uređen je člankom 158. Poslovnika Sabora prema kojem je
pravo pokretanja postupka dodijeljeno svakom zastupniku, radnom tijelu Sabora, klubu zastupnika i Vladi
Republike Hrvatske, odnosno svim ovlaštenim predlagateljima zakona. Sâm postupak provodi Odbor za
europske poslove, na inicijativu nekog od navedenih predlagatelja ili na vlastiti poticaj.
U prvoj godini članstva Odbora za europske poslove nije zaprimio niti jedan prijedlog za pokretanjem postupka
provjere poštovanja načela supsidijarnosti od strane ovlaštenih predlagatelja.
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
COM (2014)
476

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene 21.10.2014.
informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama; s prilozima

COM (2014)
379

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o 5.10.2014.
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)
397

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuju direktive 5.10.2014.
2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o
odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i
akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima i 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi; s Prilogom

COM (2014)
367

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih 22.09.2014.
rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2) - Interoperabilnost kao
sredstvo modernizacije javnog sektora

COM(2014)
382

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 604/2013 u vezi 22.09.2014..
s utvrđivanjem države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu
maloljetnika bez pratnje čiji članovi obitelji, braća i sestre ili rođaci ne borave zakonito u
državi članici

COM (2014)
340

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 22.09.2014.
br. 883/2013 u pogledu uspostave dužnosti nadzornika postupovnih jamstava

Usklađivanje zakonodavstva
Od 1. srpnja 2013., u skladu s člankom 145. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske, pravni akti i odluke
Europske unije primjenjuju se u Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije slijedom čega
Hrvatska usklađuje zakonodavstvo i kao država članica Europske unije. Usklađivanje zakonodavstva je od
1. srpnja 2013. uređeno člancima 177. i 206. Poslovnika Sabora.
Hrvatski je sabor 8. veljače 2013. donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom
stečevinom Europske unije za 2013. godinu, a osim klasičnog usklađivanja iz pretpristupnog razdoblja, Plan je
sadržavao i usklađivanje s aktima s rokovima za provedbu, odnosno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo
država članica nakon 1. srpnja 2013. Plan usklađivanja zakonodavstva za 2014. godinu Sabor je donio 31.
siječnja 2014.
U skladu s navedenim planovima za 2013. i 2014. godinu, Hrvatski je sabor do 15. srpnja 2014. donio 58 zakona
usklađenih sa zakonodavstvom EU-a.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji predstavlja važan instrument koordinacije i ostvarivanja utjecaja
nacionalnih parlamenata na postupak donošenja odluka na europskoj razini i obuhvaća suradnju Europskoga
parlamenta s nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
predsjedanja Vijećem EU-a.
U okviru suradnje Europskoga parlamenta s nacionalnim parlamentima sedmi saziv Europskoga parlamenta u
lipnju 2014. godine objavio je Izvješće „Međuparlamentarni odnosi između Europskog parlamenta i nacionalnih
parlamenata u okviru Ugovora iz Lisabona“ - Godišnje izvješće za 2013./2014. koje analizira trendove razvoja
međuparlamentarne suradnje između Europskoga parlamenta i nacionalnih parlamenata.
U prvoj godini članstva u Europskoj uniji zastupnici Hrvatskoga sabora aktivno su sudjelovali na 35 sastanaka
svih razina međuparlamentarne suradnje u organizaciji Europskoga parlamenta i u organizaciji parlamenata
država koje predsjedaju Vijećem EU-a. O svim aktivnostima u okviru međuparlamentarne suradnje zastupnika
sastavljene su bilješke koje su dostupne na intranetu Hrvatskoga sabora.
Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
Konferencija predsjednika parlamenata EU-a upravljačko je tijelo međuparlamentarne suradnje koje se sastaje
svake godine u proljeće u državi koja je predsjedala Vijećem EU-a tijekom drugog polugodišta prethodne
godine. Okuplja predsjednike parlamenata država članica i predsjednika EP-a, a predsjednici parlamenata država
kandidatkinja sudjeluju kao promatrači. Prethodi joj sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a s
namjerom pripreme Konferencije.
Predsjednik Hrvatskoga sabora sudjelovao je na sljedećem sastanku:
6.-8. travnja 2014. – Vilnius – Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU-a.
Tajnik Hrvatskoga sabora sudjelovao je na sljedećem sastanku:
26.-27. siječnja 2014. – Vilnius – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a.
Konferencija odbora za europske poslove (COSAC)
COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaites et européennes des parlements
de l'Union européenne) je Konferencija odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica
Europske unije i jedini je Lisabonskim ugovorom institucionalizirani okvir međuparlamentarne suradnje na
razini radnih tijela.
COSAC se sastaje dva puta tijekom svakog šestomjesečnog predsjedanja Vijećem Europske unije u državi
predsjedateljici – jednom u formatu sastanka predsjednika odbora, na kojem sukladno s Poslovnikom COSAC-a
sudjeluje jedan ili dva člana odbora nadležnih za europske poslove, te jednom na plenarnom sastanku na kojem
sudjeluje do šest članova odbora iz svake države članice.
Izaslanstva Odbora za europske poslove sudjelovala su na sljedećim sastancima:
7.-8. srpnja 2013. – Vilnius – sastanak predsjednika odbora COSAC-a
27.-29. listopada 2013. – Vilnius – 50. sastanak COSAC-a
26.-27. siječnja 2014. – Atena – sastanak predsjednika odbora COSAC-a
15.-17. lipnja 2014. – Atena – 51. sastanak COSAC-a
17.-18. srpnja 2014. – Rim – sastanak predsjednika odbora COSAC-a.
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U okviru COSAC-a održavaju se neformalni sastanci predsjednika odbora nadležnih za europske poslove
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i država kandidatkinja iz regije Južne Europe, i to: Italije,
Cipra, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Španjolske, Portugala, Francuske, Malte, Bugarske i Rumunjske.
Izaslanstva Odbora za europske poslove sudjelovala su na sljedećim sastancima:
25. siječnja 2014. – Nikozija – inicijalni sastanak predsjednika odbora iz regije Južne Europe
18. srpnja 2014. – Rim – drugi sastanak predsjednika odbora iz regije Južne Europe.
Međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u Europskoj uniji
Međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u Europskoj uniji uspostavljena je na temelju
odluke donesene na Konferenciji predsjednika parlamenata EU-a u Nikoziji 2013. godine, a u skladu s člankom
13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (tzv. Fiskalni ugovor).
Konferencija se održava dva puta godišnje; u prvoj polovini godine u Bruxellesu, u okviru Europskog parlamentarnog
tjedna, pod zajedničkim predsjedanjem parlamenta države koja predsjeda Vijećem EU-a i EP-a, a u drugoj polovini
godine u državi članici koja predsjeda Vijećem EU-a, pod predsjedanjem njezina parlamenta.
Veličinu i sastav izaslanstva određuje svaki parlament, a nacionalni parlamenti država kandidatkinja i države članice
EEA i EFTA-e mogu sudjelovati s dva promatrača.
Izaslanstva Odbora za financije i državni proračun i Odbora za gospodarstvo sudjelovala su na sastanku:
16.-17. listopada 2013. – Vilnius – međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u EU-u,
a izaslanstva Odbora za financije i državni proračun, Odbora za gospodarstvo i Odbora za rad, mirovinski sustav
i socijalno partnerstvo na:sastancima:
20.-22. siječnja 2014. – Bruxelles – Europski parlamentarni tjedan.
U okviru Europskog parlamentarnog tjedna održane su sljedeće aktivnosti:
Međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u EU-u
Plenarna sjednica: Ciklusi Europskog semestra 2013. i 2014.
Međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON)
Međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za proračun (BUDG) i
Međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL).
Međuparlamentarna konferencija o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i zajedničkoj sigurnosnoj i
obrambenoj politici
Međuparlamentarna konferencija o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i zajedničkoj sigurnosnoj i
obrambenoj politici (ZSOP) sastoji se od izaslanstava EP-a (16 članova) i nacionalnih parlamenata (šest članova
za svaki nacionalni parlament). Države kandidatkinje i europske države članice NATO-a sudjeluju s četiri
promatrača. Konferencijom predsjeda parlament države koja predsjeda Vijećem EU-a u uskoj suradnji s EP-om.
Održava se svakih šest mjeseci u državi koja predsjeda Vijećem EU-a ili u EP-u.
Izaslanstva Odbora za vanjsku politiku i Odbora za obranu sudjelovala su na sljedećim sastancima:
4.-6. rujna 2013. – Vilnius – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici
3.-4. travnja 2014. – Atena – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Međuparlamentarni sastanci odbora
Međuparlamentarni sastanci odbora organiziraju se isključivo na inicijativu jednog ili više odbora EP-a uz
podršku Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima.
U prvoj godini članstva zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su na svim međuparlamentarnim sastancima
odbora Europskoga parlamenta kako slijedi:
25. rujna 2013. – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za vanjske poslove
(AFET) i Pododbora za ljudska prava (DROI) EP-a o temi provedbe strateškog okvira EU-a i akcijskog plana za
ljudska prava i demokraciju
5. studenoga 2013. – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za vanjske poslove
(AFET) i Pododbora za sigurnost i obranu (SEDE) EP-a o temi „Budućnost europske obrane: pripreme za
prosinačko Europsko vijeće“
14. studenoga 2013. – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za proračunski
nadzor (CONT) EP-a „Prema boljoj potrošnji – modeli parlamentarne kontrole izdataka“
27. studenoga 2013. – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za regionalni
razvoj (REGI) EP-a o temi kohezijske politike
5. ožujka 2014. – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Odbora za prava žena i
ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a o temi „Sprječavanje nasilja nad ženama – izazov za sve“.
Zajednički sastanci odbora
Zajedničke sastanke odbora organiziraju Europski parlament i parlament države koja predsjeda Vijećem EU-a, a
usredotočeni su na politike u kojima EU ima zakonodavne ovlasti u okviru redovitoga zakonodavnog postupka.
U prvoj godini članstva zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su na svim zajedničkim sastancima odbora
kako slijedi:
17. prosinca 2013. – Bruxelles – zajednički sastanak odbora u organizaciji Odbora za industriju, istraživanje i
energiju (ITRE) EP-a i Odbora za ekonomiju litavskog Seimasa o temi „Unutarnje energetsko tržište EU-a za
21. stoljeće“
19. ožujka 2014. – Bruxelles – zajednički sastanak odbora u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a o temi „Prioriteti za razdoblje od 2014. do 2019. u području
građanskih sloboda, pravosuđa i unutarnjih poslova“.
Međuparlamentarna suradnja u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem EU-a
Nakon Lisabonskog ugovora suradnja nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja
Vijećem EU-a postaje sve važniji oblik suradnje. Suradnja se u pravilu odvija održavanjem sastanaka
predsjednika odbora u isključivoj organizaciji parlamenta države koja predsjeda Vijećem EU-a na koje se
pozivaju i zastupnici Europskoga parlamenta.

Zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su na sljedećim sastancima odbora i konferencijama za vrijeme
litavskog predsjedanja Vijećem EU-a (1. srpnja – 31. prosinca 2013.):
21.-22. srpnja – Vilnius – sastanak predsjednika odbora za poljoprivredu nacionalnih parlamenata država članica
EU-a i EP-a
26.-27. rujna – Vilnius – sastanak predsjednika odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i razvoj informacijskog
društva nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a
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10.-11. studenoga – Vilnius – sastanak predsjednika odbora za socijalna pitanja i rad nacionalnih parlamenata
država članica EU-a i EP-a
19.-20. studenoga – Vilnius – međunarodna konferencija „Održivi zdravstveni sustavi za inkluzivni rast u
Europi“
21.-22. studenoga – Vilnius – međunarodna konferencija „Strukturne promjene koje promiču ravnopravnost
spolova u istraživačkim organizacijama“
24.-25. studenoga – Vilnius – sastanak predsjednika odbora za zaštitu okoliša i odbora za državnu upravu i
lokalne vlasti nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a
27.-28. studenoga – Vilnius – sastanak predsjednika odbora za vanjsku politiku nacionalnih parlamenata država
članica EU-a i EP-a i Parlamentarnog foruma za demokraciju o temi razvoja demokracije.

Zastupnici Hrvatskoga sabora sudjelovali su na sljedećim sastancima odbora i konferencijama za vrijeme grčkog
predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja – 30. lipnja 2014.):
16.-17. veljače – Atena – sastanak predsjednika odbora za pravosuđe i unutarnje poslove nacionalnih
parlamenata država članica EU-a i EP-a
13.-14. ožujka – Rim – konferencija „Za što se Europa zalaže: rast, zapošljavanje i prava: da li je Europa dorasla
tim zadaćama“ u organizaciji grčkog i talijanskog parlamenta
16.-17. ožujka – Atena – sastanak predsjednika odbora za proizvodnju, trgovinu i pomorstvo nacionalnih
parlamenata država članica EU-a i EP-a.
Vanjsko djelovanje Europske unije – Unija za Mediteran
Unija za Mediteran multilateralni je partnerski okvir za suradnju EU-a sa zemljama južnog Mediterana s ciljem
jačanja suradnje, dijaloga, kohezije i regionalne integracije na Mediteranu. Parlamentarna suradnja odvija se u
okviru Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, u čijem radu Hrvatski sabor sudjeluje od 2011. putem
Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran, koje je sudjelovalo na sljedećim
sastancima:
7. studenoga 2013. – Bruxelles – sastanak Odbora za politička pitanja, sigurnost i ljudska prava Parlamentarne
skupštine Unije za Mediteran
29. studenoga 2013. – Barcelona - sastanak Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
8.-9. veljače 2014. – Amman – 10. plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
12.-13. lipnja 2014. – Barcelona – sastanak Odbora za zaštitu okoliša, energetiku i vode Parlamentarne skupštine
Unije za Mediteran.
Suradnja u okviru makroregionalnih strategija Europske unije
Makroregionalne strategije predstavljaju inovativni i integrirani pristup za uspostavu transnacionalne
teritorijalne kohezije EU-a na gospodarskom i društvenom području. Makroregija podrazumijeva područje koje
obuhvaća teritorij više zemalja ili regija međusobno poveznih na temelju zajedničkih karakteristika geografskih, kulturnih, gospodarskih ili drugih. Riječ je o projektnoj suradnji, koja se financira iz svih fondova
EU-a, međunarodnih financijskih institucija, privatnog sektora i nacionalnih fondova.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Dosad su usvojene dvije makro-regionalne strategije - Baltička i Dunavska, a do kraja 2014. trebala bi se usvojiti
i Strategija za jadransku i jonsku regiju, koja bi, slijedom političke odluke država sudionica, uključila
Jadransko-jonsku inicijativu, politički forum deklarativnog karaktera.
12. srpnja 2013. – Ulm – 1. dunavska parlamentarna konferencija
28. travnja 2014. – Tirana – 12. konferencija parlamenata Jadransko-jonske inicijative.

Aktivnosti službenika Ureda za međunarodne i europske poslove i Odbora za europske poslove
U rujnu 2013. godine službenici Odjela za europske poslove i Odbora za europske poslove su za potrebe članova
Odbora za europske poslove pripremili „Značenja pojmova u okviru postupka donošenja odluka na razini
Europske unije“.
Ured za međunarodne i europske poslove organizirao je 21. ožujka 2014. u Hrvatskom saboru okrugli stol
„Zastupanje interesa hrvatskih građana u postupku donošenja odluka na europskoj razini“ u okviru priprema za
izbore za Europski parlament.
Nadalje, službenici Ureda za međunarodne i europske poslove i Odbora za europske poslove sudjelovali su u
sljedećim aktivnostima:
26.-27. rujna 2013. – Bruxelles – sastanak službenika nacionalnih parlamenata država članica EU-a zaduženih za
europske poslove o temi međuinstitucionalne suradnje nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u
organizaciji Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima EP-a
7.-8. studenoga 2013. – Bruxelles – godišnji sastanak nacionalnih korespondenata za IPEX
9.-13. prosinca 2013. – Pariz – studijski posjet službenika Ureda za međunarodne i europske poslove i Odbora za
europske poslove Nacionalnoj skupštini i Senatu Republike Francuske
9.-10. siječnja 2014. – Zagreb – studijski posjet izaslanstva parlamenta Republike Albanije Hrvatskom saboru
4. ožujka 2014. – Beč – studijski posjet predstojnice Ureda za međunarodne i europske poslove parlamentu
Republike Austrije
31. ožujka 2014. – London – konferencija pod nazivom „Nacionalni parlamenti i Europa“ povodom
obilježavanja završetka trogodišnjeg projekta znanstvenog konzorcija OPAL (Observatory of Parliaments After
Lisbon) o ulozi nacionalnih parlamenata u EU-u nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona
2.-3. srpnja 2014. – Zagreb – studijski posjet službenika Nacionalne skupštine Armenije Hrvatskom saboru.
O svim navedenim aktivnostima sastavljene su bilješke koje su dostupne na intranetu Sabora.
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu imenovana je u prosincu 2012. godine, a rad u
Bruxellesu počela je u veljači 2013. godine. Predstavnica djeluje u okviru Ureda za međunarodne i europske
poslove sa sjedištem u Bruxellesu, a tijekom plenarne sjednice Europskoga parlamenta u Strasbourgu.
U prvoj godini članstva predstavnica Hrvatskoga sabora pratila je i izvještavala o postupku odlučivanja na razini
Europske unije, prosljeđivala informacije o postupcima provjere poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima
zakonodavnih akata EU-a u nacionalnim parlamentima država članica, izvještavala s plenarnih sjednica EP-a.
Osobita pozornost posvećena je aktima sadržanim u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za
2013. i 2014. godinu. Predstavnica Sabora sustavno je pratila i redovito izvještavala o aktivnostima EP-a u
kontekstu kampanje za europske izbore od 22.do 25. svibnja 2014., kao i o pripremama stručnih službi EP-a za
uključivanje novoizabranih zastupnika u rad EP-a.
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Predstavnica je redovito sudjelovala na svim neformalnim sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata država
članica Europske unije u Europskom parlamentu, tzv. Monday Morning Meetings (MMM), tijekom kojih se održavaju
razmjene mišljenja s predstavnicima Europske komisije o aktualnim prijedlozima zakonodavnih akata EU-a i
aktualnim politikama Unije, kao i s predstavnicima Vijeća EU-a i Europskoga parlamenta o aktualnim temama na
području djelovanja Unije.
Nadalje, predstavnica Sabora tijekom prve godine članstva održavala je redovite kontakte s asistentima
zastupnika EP-a izabranih u Hrvatskoj, službenicima europskih institucija iz Hrvatske te djelatnicima Stalnog
predstavništva RH pri EU-u.
Na inicijativu Službe za građane HS-a zastupnicima EP-a iz Hrvatske predstavljen je projekt službe on-line kviz,
natjecanje učenika osnovnih škola, „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“ i predložena suradnja u organizaciji
posjeta EP-u u Bruxellesu deset najbolje plasiranih škola na natjecanju.
Predstavnica Sabora o svim navedenim aktivnostima sastavila je sedamdeset različitih bilješki i informacija, koje su
dostupne na intranetu Sabora.
Suradnja s Nacionalnom skupštinom Mađarske
Hrvatski je sabor u jesen 2013. godine započeo suradnju s Nacionalnom skupštinom Mađarske u Twinning
projektu „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu europskih integracija“, u čijoj provedbi
se kao stručnjaci angažiraju službenici Sabora.
Službenica Ureda za međunarodne i europske poslove sudjelovala je u provedbi Twinning projekta u sljedećim
radionicama:
14.-18. travnja 2014. – Sarajevo, Banja Luka – radionica o temi „Uloga nacionalnih parlamenata u procesu
pristupanja Europskoj uniji iz iskustva novih država članica“ u okviru Twinning projekta „Jačanje uloge
parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu europskih integracija“
19.-23. svibnja 2014. – Sarajevo, Banja Luka – radionica o temi „Pregovori o pristupanju Hrvatske Europskoj
uniji i uloga Hrvatskoga sabora u pregovaračkom procesu“ u okviru Twinning projekta „Jačanje uloge
parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu europskih integracija“.
Hrvatski je sabor od 4. do 6. lipnja 2014. bio domaćin studijskom posjetu službenika parlamenata Bosne i
Hercegovine u okviru navedenog Twinning projekta.
Suradnja s parlamentom Republike Moldove
Program suradnje sa stručnom službom parlamenta Republike Moldove proveden je u suradnji s UNDP-om
Moldove, na čiju je inicijativu suradnja pokrenuta. Organizaciju i provedbu programa obavljala je stručna služba
Odbora za europske poslove. Provedene su sljedeće aktivnosti:
8. listopada 2013. – Kišinjev – službenica Odbora za europske poslove Sabora održala je radionicu za službenike
parlamenta Republike Moldove o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije
21.-25. listopada 2013. – Zagreb – studijski posjet savjetnika Odbora za gospodarstvo, financije i državni proračun
parlamenta Republike Moldove i djelatnice UNDP-a Moldove Hrvatskom saboru
25.-29. studenoga 2013. – Zagreb – studijski posjet savjetnice Odbora za nacionalnu sigurnost, obranu i javni red i mir
te savjetnika u Informacijskom i analitičkom odjelu parlamenta Republike Moldove Hrvatskom saboru.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu
U skladu s odredbama Ugovora o Europskoj uniji od 2014. godine Europski parlament ima 751 člana. Države
članice mogu u Europskom parlamentu imati najmanje šest te najviše 96 zastupnika, proporcionalno broju
stanovnika.
Izbor hrvatskih zastupnika uređuje se Zakonom o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Prvi ad hoc izbori za članove u Europski parlament iz Hrvatske održani su 13. i 14. travnja 2013. kada je, u
skladu s odredbama iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, izabrano 12 zastupnika koji
su svoje dužnosti preuzeli 1. srpnja 2013. Mandat im je završio 1. srpnja 2014. kada je s radom započeo novi,
osmi saziv Europskoga parlamenta.
Budući da se članstvom Hrvatske u Europsku uniju ukupan broj zastupnika privremeno sa 754 povećao na 766,
za osmi saziv Europskoga parlamenta (2014.-2019.) utvrđena je nova preraspodjela zastupničkih mjesta između
država članica prema kojoj je Hrvatskoj pripalo 11 mjesta.
Europski izbori na kojima su građani 28 država članica Europske unije birali zastupnike u novi petogodišnji
saziv Europskoga parlamenta održani su od 22. do 25. svibnja 2014. Hrvatski su građani svojih 11 predstavnika
u Europskom parlamentu izabrali 25. svibnja 2014.
Odaziv birača na proteklim izborima za Europski parlament u državama članicama Europske unije iznosio je
42,54%, dok je u Hrvatskoj iznosio 25,24% (2013.-20,84%).

Članovi Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske su:
Biljana Borzan
Ivan Jakovčić
Ivana Maletić
Marijana Petir
Tonino Picula
Andrej Plenković
Jozo Radoš
Davor Ivo Stier
Davor Škrlec
Dubravka Šuica
Ruža Tomašić.
U Europskome parlamentu članovi iz Hrvatske djeluju u okviru političkih skupina, parlamentarnih odbora i
međuparlamentarnih izaslanstava.
U skladu s Poslovnikom Sabora, radna tijela Sabora mogu na sjednice pozvati članove Europskoga parlamenta iz
Hrvatske, a na sjednice Odbora za europske poslove pozivaju se redovito.
U prvoj godini članstva članovi Europskoga parlamenta sudjelovali su na četiri sjednice Odbora za europske
poslove: na 1. sjednici petero članova, na 14. sjednici troje članova te na 6. i 32. sjednici Odbora po jedan član iz
Europskoga parlamenta.
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Talijansko predsjedanje Vijećem Europske unije
Predsjedanje Vijećem EU-a uređeno je na osnovi rotacije država članica koje se izmjenjuju na njegovu čelu
svakih šest mjeseci. U interesu kontinuiteta rada Vijeća šestomjesečno predsjedništvo usko surađuje u trojnoj
skupini. Predsjednička trojka sastavlja zajednički program rada Vijeća za razdoblje od 18 mjeseci. Parlamentarna
dimenzija predsjedanja Vijećem odvija se u skladu s programom predsjedanja te u uskoj suradnji s parlamentima
predsjedničke trojke.
Od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. Italija će predsjedati Vijećem Europske unije. Prioriteti navedeni u programu
talijanskog predsjedanja Vijećem EU-a su zapošljavanje i gospodarski rast, približavanje Europe građanima te
jačanje vanjske politike Europske unije.
U okviru rada na povećanju stope zaposlenosti i postizanja gospodarskog rasta naglasak je na važnosti rješavanja
problema nezaposlenosti mladih. Posebna će se pozornost posvetiti malom i srednjem poduzetništvu te
klimatskoj i energetskoj politici do 2030. godine. Italija smatra da su za približavanje Europe građanima ključni
angažman europskih institucija i općenito poboljšanje upravljanja na europskoj razini. Potrebno je smanjiti
birokraciju i promicati transparentnost, odgovornost i digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita suradnja
institucija EU-a. Italija potiče aktivnije sudjelovanje Unije na područjima zaštite temeljnih prava te politici
migracije i azila. U vanjskoj politici EU-a potreban je širi pristup rješavanju regionalnih i globalnih izazova.
Djelovanje se treba usmjeriti na granične regije EU-a, posebice Mediteran. Proces tranzicije u sjevernoj Africi i
mirovni proces na Bliskom istoku zahtijevaju stalnu potporu. Novi sporazumi o pridruživanju s Gruzijom,
Moldovom i Ukrajinom bit će u središtu pozornosti predsjedanja. Italija će posebnu pozornost posvetiti politici
proširenja i stvaranju uvjeta za nastavak napretka država iz regije Jugoistočne Europe prema članstvu u
Europskoj uniji. Talijansko predsjedanje posvetit će se i trgovinskim pregovorima i pokušati potaknuti
napredovanje u pregovorima o Transatlantskom trgovinsko- investicijskom sporazumu sa SAD-om.
S Italijom započinje i nova predsjednička trojka koja se nastavlja s Latvijom i Luksemburgom. Tri su vlade
pripremile program rada Vijeća EU-a za idućih 18 mjeseci, od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine.

Parlamentarna dimenzija talijanskog predsjedanja Vijećem EU-a (1. srpnja 2014. – 31. prosinca 2014.)
predviđa sljedeće sastanke:
29.-30. rujna – Rim – međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u EU-a
13.-14. listopada – Rim – sastanak predsjednika odbora za temeljna prava nacionalnih parlamenata država
članica EU-a i EP-a
26.-27. listopada – Rim – sastanak predsjednika odbora za poljoprivredu, industrijski razvoj i mala i srednja
poduzeća nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a
6.-7. studenoga – Rim – međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
20.-21. studenoga – Rim – sastanak predsjednika odbora za zapošljavanje, istraživanje i inovacije nacionalnih
parlamenata država članica EU-a i EP-a
30. studenoga-2. prosinca – Rim – 52. sastanak COSAC-a.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za rujan
2014. godine
10.-13. rujna – Zagreb, Mali Lošinj – Europska međuparlamentarna konferencija „Izazovi održivog turizma:
promocija kulturne baštine i zaštita okoliša“
17. rujna – Pariz – međuparlamentarni sastanak u organizaciji Odbora za europske poslove i Odbora za zakonodavstvo Nacionalne skupštine Francuske o Prijedlogu uredbe o uspostavi Ureda europskog javnog tužitelja i o
zakonodavnom paketu Europske unije o zaštiti osobnih podataka
23. rujna – Bruxelles – sjednica Odbora za ekonomska i monetarna pitanja (ECON) EP-a koja je posvećena razmjeni mišljenja s članovima odgovarajućih odbora nacionalnih parlamenata o Europskom semestru 2014.
godine
29.-30. rujna – Rim – međuparlamentarna konferencija o gospodarskom upravljanju u Europskoj uniji.

Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru sadrži mjesečni pregled aktivnosti Hrvatskoga sabora povezanih s
europskim poslovima. Bilten je dostupan u elektroničkom izdanju na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora.
Uredništvo Biltena: Tatjana Briški, Anita Gaš, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Jelena Špiljak
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