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   SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA 

 
 
 NAJAVA: Izaslanstvo Hrvatskoga sabora na svečanosti u povodu pristupanja 

Hrvatske Europskoj uniji u Strasbourgu, 1. srpnja 2013. 

 

 

Zagreb, 27. lipnja 2013. – Izaslanstvo Hrvatskoga sabora na čelu s predsjednikom 

Josipom Lekom boravit će u ponedjeljak, 1. srpnja u Strasbourgu gdje će prisustvovati 

svečanostima u povodu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.  

 

Dostavljam vam konačan program svečanosti:  

 

13:15-14:30  Prijem u prigodi Dana Državnosti i ulaska Republike Hrvatske u Europsku 

uniju, koji priređuje gđa Anica Djamić, veleposlanica, Stalna predstavnica 

Republike Hrvatske pri Vijeću Europe (Pavillon Josephine, parc de l’ 

Orangerie) 

 

15:30 Sastanak izabranih članova iz Republike Hrvatske u Europski parlament s  

g. Stenom Ramstedtom, voditeljem i službenicima Odjela za administrativna 

pitanja zastupnika EP-a (Protokolarni salon, 1. Kat zgrade Louise Weiss) 

 

16:30 Početak ceremonije svečanog obilježavanja pristupanja Republike Hrvatske 

u Europsku uniju (ispred Europskog parlamenta) 

 

Napomena: po dolasku izaslanstva ispred Europskog parlamenta, svi osim Predsjednika 

Hrvatskog sabora odlaze na pozornicu.  

 

Predsjednik Hrvatskog sabora i Predsjednik Europskog parlamenta odlaze 

prema protokolarnom ulazu u zgradu Louise Weiss preko dvorišta/agore 

Bronislaw Geremek te se, po dolasku svih uzvanika, pridružuju ostatku 

izaslanstva i zauzimaju mjesta ispred govornice. 

 

 Nakon dolaska dvojice Predsjednika, djelatnik Protokola dolazi do 

Predsjednika Hrvatskog sabora i predaje mu zastavu Republike Hrvatske, koju 

on uručuje Predsjedniku Europskog parlamenta.  

Potom Odred Eurokorpusa preuzima zastavu Republike Hrvatske i odnosi je do 

jarbola.   

 

 Nakon predaje zastave Republike Hrvatske, Predsjednik Europskog 

parlamenta Odredu Eurokorpusa predaje zastavu i Europske unije. 



 

Ceremonija podizanja zastava Republike Hrvatske i Europske unije 

 (ispred glavnog ulaza u zgradu Louise Weiss)  

 

 Izvedba himni Republike Hrvatske i Europske unije 

 

Napomena: Himne izvodi klapa „Hrvatske ratne mornarice sv. Juraj“ 

 

 Obraćanje Nj. E. Martina Schulza, predsjednika Europskog parlamenta 

 

  Obraćanje g. Josipa Leke, predsjednika Hrvatskog sabora  

 

Odlazak hodom prema protokolarnom ulazu u zgradu Louise Weiss preko 

dvorišta/agore Bronislaw Geremek 

 

16:45 Razgledavanje izložbe (ulaz „Agora Geremek“) 

 

16:55 Zajedničko fotografiranje Predsjednika Europskog parlamenta i 12 

izabranih članova iz Republike Hrvatske u Europski parlament  

 

Napomena: u slučaju kiše zajedničko fotografiranje predviđeno je na Trgu Mariane de 

Pinede (zgrada Louise Weiss).  

 

Predviđeno je fotografiranje i s Predsjednikom Hrvatskog sabora, 

Predsjednikom Europskog parlamenta s izabranim članovima iz RH u EP.   

 

 

17:00  Otvaranje plenarne sjednice 

Napomena: Nakon što otvori sjednicu, predsjednik EP dolazi do središnje govornice i 

pojedinačno, po abecednom redu poziva hrvatske zastupnike.  

 

Svaki od njih ulazi, staje pred predsjednika EP, s njime se rukuje i odlazi na 

svoje mjesto u vijećnici (u pratnji službenika EP). 

 

Nakon što zadnji zastupnik zauzme mjesto, službenik EP donosi hrvatsku 

zastavu, uručuje je predsjedniku EP, koji će je postaviti između zastave 

Francuske i Italije (slijedom abecednog reda država na nacionalnim jezicima). 

 

Predsjednik EP se vraća na svoje mjesto za govornicom te drži govor 

dobrodošlice Hrvatskoj, hrvatskim zastupnicima i izaslanstvu Predsjednika 

Hrvatskog sabora.  

 

Izaslanstvo Hrvatskog sabora ceremoniju će pratiti s diplomatske galerije 

smještene u plenarnoj dvorani.  

 

Nastavak sjednice 

 

 



17:40-18:00  Sastanak s predsjednikom političke grupacije Progresivnog saveza socijalista 

i demokrata u Europskom parlamentu Hannesom Swobodom  

(Protokolarna soba) 

 

18:30-18:45 Sastanak Odbora za vanjsku politiku EP  

(soba „Winston Chruchill“) 

 

  Usvajanje dnevnog reda  

Pozdravni govor g. Elmara Broka, predsjednika Odbora za vanjske poslove 

EP 

  Prigodno obraćanje g. Josipa Leke, predsjednika Hrvatskog sabora 

  Prigodno obraćanje g. Štefana Füllea, povjerenika EK za proširenje  

Prigodno obraćanje g. Joška Klisovića, zamjenika ministrice, Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslove Republike Hrvatske  

 

20:30 Početak svečane ceremonije podizanja zastava ispred gradske Vijećnice 

 Obraćanje g. Rolanda Riesa, gradonačelnika Strasbourga 

 Obraćanje g. Josipa Leke, predsjednika Hrvatskog sabora (do 3 minute s 

prijevodom) 

 Podizanje zastava Republike Hrvatske i Europske unije uz intoniranje himni 

 Zajedničko fotografiranje  

21:00 Prijem (Hôtel de Ville) 

 

Đurđica Pralas 

PREDSTOJNICA UREDA 


