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Odbor za europske poslove 
 
Odbor za europske poslove jedno je od 29 poslovničkih radnih tijela Hrvatskoga sabora, osnovan 
kako bi, u skladu s člankom 64. Poslovnika Hrvatskoga sabora, obavljao europske poslove u skladu sa 
Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima te 
Poslovnikom. 
 
 
Djelokrug rada 
 
– prati djelovanje Sabora u europskim poslovima 
– donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske 
– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije i 
o njima može donositi zaključke 
– razmatra izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske unije 
– provodi postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti 
– donosi zaključak kojim predlaže nadležnom tijelu provedbu postupka procjene učinka propisa u 
skladu sa zakonom 
– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije 
– prati usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije 
– sudjeluje u radu Konferencije odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica 
Europske unije (COSAC) 
– surađuje s Europskim parlamentom i odborima za europske poslove nacionalnih parlamenata 
– predlaže predsjedniku Sabora provođenje rasprave o stajalištu Republike Hrvatske za sastanak 
Europskoga vijeća 
– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu 
Ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u europskim poslovima koji se odnose na: 
– donošenje zaključka o primjeni klauzule premošćivanja 
– izmjene i dopune temeljnih ugovora Europske unije. 
Odbor obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i zakonom. 
 
 
Odbor za europske poslove u 8. sazivu Hrvatskoga sabora 
 
„Odbor za europske poslove u 8. sazivu Hrvatskoga sabora“ je publikacija koja obuhvaća pregled 
aktivnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za europske poslove u razdoblju od 28. 
prosinca 2015. 15. srpnja 2016. Priopćenja obuhvaćena publikacijom objavljena su na internetskim 
stranicama Hrvatskoga sabora. Publikaciju su uredile i pripremile službenice u Odboru, a autori 
priopćenja su Služba za medije, Odbor za europske poslove, Ured za međunarodne i europske 
poslove te Hina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb; 

Odbor za europske poslove, tel: 01 6303 225; fax: 01 6303 226; e-mail: europski.poslovi@sabor.hr 
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PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNICI I ČLANOVI ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE 

Predsjednik Odbora Gordan Jandroković, potpredsjednik Josip Bilaver i deset članova Odbora za 

europske poslove izabrani su na sjednici Hrvatskoga sabora 23. siječnja 2016. Potpredsjednik 

Tomislav Saucha i dva člana Odbora izabrani su na 5. veljače 2016. Umjesto člana Odbora Siniše 

Varge, 26. veljače 2016. za člana je izabran Joško Klisović, a 11. ožujka 2016. umjesto Franje Lucića za 

člana je izabran Leon Žulj. 

Predsjednik:  

Gordan Jandroković 

 

Potpredsjednici: 

Josip Bilaver Tomislav Saucha 

  
 

Članovi: 

Dražen Bošnjaković Peđa Grbin Ladislav Ilčić Sandra Jakelić 

 
 

   

 
Joško Klisović 

 
Goran Marić 

Irena Petrijevčanin 
Vuksanović 

 
Robert Podolnjak 

 
 

   

 
Vesna Pusić 

 
Ivan Tepeš 

 
Tanja Vrbat Grgić 

 
    Leon Žulj 
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SJEDNICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE 

Tijekom osmog saziva Hrvatskog sabora Odbor za europske poslove održao je ukupno 9 sjednica, na 

kojima je izvršavao ovlasti koje su mu dodijeljene Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade 

Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. 

 

Broj Datum Dnevni red 

1. 10. 2. 2016. 

1. Predstavljanje Programa nizozemskog predsjedništva 
Vijećem Europske unije 

2. Predstavljanje Programa rada Europske komisije za 2016. 
godinu 

3. Dogovor o radu Odbora za europske poslove 

2. 18. 2. 2016. 
1. Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike 

Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. 
godinu 

3. 10. 3. 2016. 

1. Informacija Ministarstva vanjskih i europskih poslova o 
Prioritetima Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u 
institucijama Europske unije tijekom nizozemskog 
predsjedanja Vijećem Europske unije  

2. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o 
pripremama za sastanak Vijeća za vanjske poslove koji će se 
održati 14. ožujka 2016. 

3. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o 
pripremama za sastanak Vijeća za opće poslove koji će se 
održati 15. ožujka 2016. 

(zajednička s Odborom za vanjsku politiku) 

4. 16. 3. 2016. 
1. Donošenje Radnog programa za razmatranje stajališta 

Republike Hrvatske za 2016. godinu 

5. 28. 4. 2016. 
1. Europski semestar 2016. 

(zajednička s Odborom za regionalni razvoj i fondove EU-a i 
Odborom za financije i državni proračun) 

6. 4. 5. 2016. 
1. Stajalište Republike Hrvatske o Inicijativi Europske komisije - 

Paket o kružnom gospodarstvu D.E.U. br. 16/003 

7. 5. 5. 2016. 

1. Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 
Direktive 96/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. 
prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja 
usluga COM (2016) 128 - rasprava o poštovanju načela 
supsidijarnosti 

(zajednička s Odborom za rad, mirovinski sustav i socijalno 
partnerstvo) 

8. 
 

12. 5. 2016. 
1. Inicijativa Europske komisije – Paket o energetskoj uniji 

9. 
 

8. 6. 2016. 

      1. Informacija o mjerama Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova  
          Europske unije radi korištenja Europskih strukturnih i 
investicijskih 
          fondova i programa Europske unije 
(zajednička s Odborom regionalni razvoj i fondove EU-a) 
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IZDVOJENE SJEDNICE  

 
Na sjednici Odbora za europske poslove 
predstavljeni prioriteti nizozemskoga 
predsjedanja Vijećem EU-a 

Zagreb, 10. veljače 2016. – Na prvoj sjednici 
Odbora za europske poslove u osmome sazivu 
Hrvatskoga sabora nizozemska veleposlanica 
Ellen Berends predstavila je prioritete 
nizozemskoga predsjedanja Vijećem Europske 
unije, a voditelj Predstavništva Europske 
komisije u Hrvatskoj Branko Baričević Program 
rada Europske komisije za 2016. godinu.  

Berends je kao temelj nizozemskoga 
predsjedanja istaknula četiri prioritetna 
područja: migracije i međunarodnu sigurnost, 
inovacije i otvaranje novih radnih mjesta u 
Europskoj uniji, financijsku stabilnost te 
klimatsku i energetsku politiku. Predstavljajući 
Program rada Europske komisije za 2016., 
Baričević je rekao kako će se Komisija tijekom 
ove godine usredotočiti na ograničen broj 
inicijativa koje mogu dati konkretne rezultate. 
Berends i Baričević istaknuli su važnost 
suradnje rotirajućih predsjedništava Vijećem 
Europske unije i Europske komisije radi 
ostvarivanja ciljeva koji pridonose blagostanju 
europskih građana. 

Zaključno je Jandroković izrazio nadu u 
nastavak uspješne suradnje Odbora sa svim 
relevantnim nacionalnim i europskim 
dionicima u radu na europskim temama. 
Istaknuo je kako je rasprava o prioritetima 
nizozemskoga predsjedanja i Programu rada 
Komisije temelj za donošenje Radnoga 
programa za razmatranje stajališta Republike 
Hrvatske za 2016. - dokumenta koji će odrediti  

 
prioritete Sabora u europskim poslovima.  
(Odbor za europske poslove) 

 
U Saboru predstavljen Vladin Nacionalni 
program reformi i Program konvergencije 

Zagreb – Ministar financija Zdravko Marić 
predstavio je na zajedničkoj sjednici Odbora za 
europske poslove, Odbora za financije i 
državni proračun i Odbora za regionalni razvoj 
i fondove Europske unije Nacionalni program 
reformi i Program konvergencije. Riječ je o 
dokumentima koje Republika Hrvatska 
priprema u okviru Europskoga semestra, 
godišnjega ciklusa koordinacije gospodarskih i 
fiskalnih politika država članica Europske unije. 
 
Predsjednik Odbora za europske poslove 
Gordan Jandroković je, otvarajući sjednicu, 
naglasio važnost rasprave o Nacionalnom 
programu reformi i Programu konvergencije u 
Saboru neposredno nakon njihova usvajanja 
na sjednici Vlade. Rekao je da je Europskoj 
komisiji važna uključenost nacionalnih 
parlamenata u aktivnosti unutar Europskoga 
semestra radi osiguranja parlamentarne 
podrške reformama te je pozvao Vladu da 
redovito obavještava saborska radna tijela o 
aktivnostima koje provodi u cilju ispunjavanja 
obveza iz Europskoga semestra te o napretku 
u provedbi reformskih mjera. 
 
Predstavljajući Nacionalni program reformi, 
ministar Zdravko Marić kao dva osnovna cilja 
naveo je stabilizaciju javnih financija 
smanjenjem javnoga duga te promicanjem 
rasta i zapošljavanja u hrvatskome 
gospodarstvu. Vlada ciljeve namjerava ispuniti 
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provedbom niza reformskih mjera među 
kojima se osobito ističu osiguranje održivosti 
mirovinskoga i zdravstvenoga sustava te 
reforma javne uprave i obrazovnoga sustava. 
Program konvergencije u nastupajućem 
se srednjoročnom razdoblju temelji na 
nastavku snažnih napora u svrhu daljnje 
fiskalne konsolidacije poticanja gospodarskoga 
oporavka.  

- Iako su Nacionalni program reformi i 
Program konvergencije dokumenti koje 
pripremamo za Europsku komisiju, riječ je o 
reformama koje treba provesti prvenstveno 
radi dobrobiti hrvatskih garđana, zaključio je 
ministar Marić. (Odbor za europske poslove) 

 
Nacionalni parlamenti dodijelili „žuti karton“ 
izmjeni Direktive o upućivanju radnika 

Bruxelles, 10. svibnja  2016. – U okviru 
mehanizma ranoga upozoravanja na kršenje 
načela supsidijarnosti nacionalni parlamenti 
država članica Europske unije dodijelili su 
takozvani žuti karton Prijedlogu direktive o 
izmjeni Direktive 96/71/EZ od 16. prosinca 
1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja 
usluga. 

Sukladno s odredbama Ugovora iz Lisabona 
svaki nacionalni parlament, odnosno njegov 
dom, može u roku od osam tjedana od dana 
objave prijedloga zakonodavnoga akta iz 
područja podijeljenih nadležnosti 
obrazloženim mišljenjem utvrditi kršenje 
načela supsidijarnosti u prijedlogu akta. 
Načelo supsidijarnosti jedno je od temeljnih 
načela europskoga zakonodavstva, a 
podrazumijeva da se zakonodavni akt donosi 
na razini Europske unije jedino ako se isti 
ciljevi ne mogu na učinkovitiji način postići 

donošenjem mjera na nacionalnoj ili lokalnoj 
razini. 

U slučaju Prijedloga direktive o izmjeni 
Direktive o upućivanju radnika u okviru 
pružanja usluga kršenje načela supsidijarnosti 
utvrdilo je ukupno 11 nacionalnih 
parlamenata uključujući i Hrvatski sabor. 
Odbor za europske poslove na svojoj 7. 
sjednici održanoj u četvrtak, 5. svibnja 
2016. jednoglasno je donio obrazloženo 
mišljenje kojim je utvrdio da Prijedlog 
direktive nije u skladu s načelom 
supsidijarnosti, između ostaloga zbog 
izostanka opravdanja potrebe donošenja akta 
na europskoj razini, otvaranja pitanja 
ograničavanja slobode pružanja usluga unutar 
Europske unije i ulaska predlagatelja u načelo 
autonomije socijalnih partnera u procesu 
kolektivnoga pregovaranja. 

Obrazložena mišljenja donijeli su još i 
nacionalni parlamenti Bugarske, Češke, 
Danske, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, 
Poljske, Rumunjske i Slovačke čime je 
prikupljeno dovoljno glasova da se treći put od 
stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona nekom 
prijedlogu zakonodavnoga akta dodijeli „žuti 
karton“. Očekuje se da će Europska komisija, 
kao predlagatelj ovoga akta, tijekom 
sljedećega tjedna službeno potvrditi primitak 
„žutoga kartona“, nakon čega će uslijediti 
dijalog s nacionalnim parlamentima te 
donošenje službenoga očitovanja na 
primjedbe koje su izrazili parlamenti u svojim 
obrazloženim mišljenjima. (Odbor za europske 
poslove) 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:iSite_WindowOpen('http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0128','_blank','width=800,height=600,toolbar=0,menubar=0,location=1,status=0,resizable=1,scrollbars=1');
javascript:iSite_WindowOpen('http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0128','_blank','width=800,height=600,toolbar=0,menubar=0,location=1,status=0,resizable=1,scrollbars=1');
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=82408
http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=13&id=82408
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Na sjednici Odbora za europske poslove i 

Odbora za regionalni razvoj i fondove 

Europske unije predstavljene mjere za bolju 

apsorpciju sredstava iz europskih fondova 

 

Zagreb, 8. Lipnja 2016. – Na zajedničkoj 

sjednici Odbora za europske poslove i Odbora 

za regionalni razvoj i fondove Europske unije 

ministar regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije Tomislav Tolušić predstavio je 

ključne mjere Ministarstva za učinkovitiju 

apsorpciju sredstava iz europskih strukturnih i 

investicijskih fondova i programa Europske 

unije u predstojećem razdoblju. Navedene 

mjere usklađene su s Akcijskim planom za 

povećanje učinkovitosti korištenja europskih 

strukturnih i investicijskih fondova za 

razdoblje 2016. – 2018., koji je Vlada usvojila 

8. lipnja 2016.g. Akcijski plan predviđa 20 

točaka čija provedba bi u dvogodišnjem 

razdoblju trebala omogućiti uspješnu 

realizaciju tri osnovna cilja: 1) 

administrativnog opterećenja, 2) osiguranje 

pouzdanog upravljanja sredstvima i 3) 

osiguranje dovoljnog broja kvalitetno 

pripremljenih projekata.  (Ured za 

međunarodne i europske poslove)
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MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora za europske poslove sudjelovali su u nizu 

međunarodnih bilateralnih i multilateralnih aktivnosti u Hrvatskom saboru, Hrvatskoj i inozemstvu. 

BILATERALNI SASTANCI U HRVATSKOM SABORU 

 

Predsjednik Odbora za europske poslove 
Gordan Jandroković primio španjolskoga 
veleposlanika 

Zagreb, 8. veljače 2016. - Predsjednik Odbora 
za europske poslove Gordan Jandroković 
održao je u ponedjeljak sastanak sa 
španjolskim veleposlanikom u Hrvatskoj 
Eduardom Aznarom.  

Bilateralni odnosi Hrvatske i Španjolske su 
odlični, a povezuje ih i članstvo u NATO-u i 
Europskoj uniji, složili su se na početku 
razgovora Jandroković i Aznar. Sugovornici su 
razmijenili mišljenja i o unutarnjim i 
vanjskopolitičkim prioritetima obiju država, a 
poseban je naglasak stavljen na daljnje jačanje 
parlamentarne suradnje, posebno njezine 
europske dimenzije. 

Španjolski veleposlanik pokazao je velik 
interes za nastavak izravne komunikacije s 
Odborom za europske poslove, o čijem ga je 
radu predsjednik Odbora Jandroković vrlo 
detaljno informirao. (Služba za medije) 

 
 
 
 
 
 
 

Gordan Jandroković primio talijanskoga 
veleposlanika Cianfaranija 

Zagreb, 11. veljače 2016.  - Predsjednik 
Odbora za europske poslove Gordan 
Jandroković primio je veleposlanika Talijanske 
Republike Adrijana Chiodija Cianfaranija. U 
uvodnome dijelu susreta potvrđeni su vrlo 
dobri bilateralni odnosi dviju zemalja s 
tendencijom poboljšanja parlamentarne 
suradnje.  

- Italija i Hrvatska dijele mnoge zajedničke 
interese i surađuju na različitim područjima, 
posebice u sklopu europskih poslova, istaknuo 
je predsjednik Odbora za europske poslove 
Gordan Jandroković.  

Veleposlanik Talijanske Republike Adrijano 
Chiodi Cianfarani predstavio je aktualnu 
političku situaciju u Italiji te se posebno 
osvrnuo na migrantsku krizu i njezine 
posljedice. Podsjetio je kako Italija ima veliko 
iskustvo u prihvatu izbjeglica jer se s tim 
problemom nosi već nekoliko godina. Riječ je 
o „europskome problemu“ koji treba 
zajednički rješavati s pomoću sustava 
solidarnosti i dijeljenja odgovornosti, zaključio 
je veleposlanik Chiodi Cianfarani. (Služba za 
medije) 
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Gordan Jandroković primio mađarskoga 
veleposlanika Magyara 

Zagreb, 11. veljače 2016. - Predsjednik Odbora 
za europske poslove Gordan Jandroković 
održao je u četvrtak sastanak s mađarskim 
veleposlanikom u Hrvatskoj Józsefom 
Magyarom.  

Dinamiziranje bilateralnih odnosa Hrvatske i 
Mađarske, i na političkome i na 
gospodarskome planu, jačanje njihovih 
partnerskih odnosa unutar Europske unije i 
NATO-a bile su središnje teme razgovora 
predsjednika Odbora za europske poslove 
Jandrokovića i veleposlanika Magyara.  

Nedavni posjet hrvatskoga ministra vanjskih i 
europskih poslova Mađarskoj te najava 
skorašnjega posjeta mađarskoga predsjednika 
parlamenta Hrvatskoj potvrda je spremnosti 
obiju strana za poboljšanje i unapređenje 
odnosa na razini vlada i parlamenata, složili su 
se sugovornici. – Mađarska bi, osim toga, 
željela da se i između „Višegradske četvorke“ i 
Hrvatske ostvari intenzivnija komunikacija te 
podražava inicijativu vertikalne suradnje Baltik 
- Jadran - Crno more, rekao je Magyar.  

Dogovorena je i čvršća suradnja dvaju 
parlamentarnih odbora za europske poslove, 
prije svega u izravnoj razmjeni mišljenja o 
važnim pitanjima i izazovima s kojima se 
suočava Europska unija. (Služba za medije) 

 

 

 

Gordan Jandroković primio finskoga 
veleposlanika Tima Rajakangasa 

Zagreb, 24. veljače 2016. - Predsjednik Odbora 
za europske poslove Gordan Jandroković 
primio je finskoga veleposlanika Tima 
Rajakangasa. 

Predsjednik Odbora za europske poslove 
Gordan Jandroković uvodno je izvijestio 
veleposlanika  Rajakangasa o glavnim 
aktivnostima Odbora. – Usmjereni smo na 
Europski semestar i Radni program za 2016., a 
nastojimo sudjelovati i u svim drugim važnim 
europskim temama, pojasnio je Jandroković.  

Veleposlanik je pokazao poseban interes za 
proces suradnje Vlade i Sabora u europskim 
poslovima, pri čemu je predsjednik Odbora 
Jandroković izložio ovlasti Hrvatskoga sabora s 
posebnim osvrtom na ulogu Odbora za 
europske poslove u tom procesu.  

U nastavku su razmijenili mišljenja o političkoj 
situaciji u Hrvatskoj i u Finskoj. (Služba za 
medije) 
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Gordan Jandroković primio veleposlanika 
Austrije Andreasa Wiedenhoffa 

Zagreb, 24. veljače 2016. - Predsjednik Odbora 
za europske poslove Gordan Jandroković 
primio je danas austrijskoga veleposlanika 
Andreasa Wiedenhoffa.  

Sugovornici su razmijenili mišljenja o aktualnoj 
političkoj situaciji u Hrvatskoj i prioritetima 
nove hrvatske vlade. – Financijska disciplina, 
ekonomske reforme i poboljšanje investicijske 
klime glavni su ciljevi aktualne Vlade RH, 
istaknuo je predsjednik Odbora za europske 
poslove Gordan Jandroković.  

Razgovaralo se i odnosima Hrvatske sa 
susjednim zemljama, pri čemu je Jandroković 
istaknuo kako im Hrvatska nastoji pomoći 
svojim znanjem i iskustvima na njihovu 
europskom putu.  

Sugovornici su razgovarali i o najvećem 
izazovu Europske unije - izbjegličkoj krizi, 
njezinim posljedicama te mogućnostima za 
rješenje nastale situacije. Gordan Jandroković i 
Andreas Wiedenhoff podupiru zajednički 
„europski“ pristup problemu. – Suradnja svih 
članica na temeljima solidarnosti jedino je 
rješenje za ovu izbjegličku krizu, istaknuo je 
veleposlanik Wiedenhoff. U nastavku je bilo 
riječi o modalitetima suradnje Vlade i 
Hrvatskoga sabora u europskim poslovima. 
(Služba za medije) 

 

 
 
 
 
 

Saborski odbori održali sastanak s 
potpredsjednikom Europske komisije 

 Dombrovskisom

Zagreb, 25. veljače 2016.  –  Članovi saborskih 
Odbora za europske poslove, Odbora za 
financije i državni proračun, Odbora za 
gospodarstvo, Odbora za rad, mirovinski 
sustav i socijalno partnerstvo te Odbora za 
regionalni razvoj i fondove EU-a održali su u 
četvrtak sastanak s potpredsjednikom 
Europske komisije (EK) i povjerenikom za euro 
i socijalni dijalog Valdisom Dombrovskisom 
koji boravi radnome posjetu Hrvatskoj u 
okviru procesa Europskoga semestra. Sastanak 
je vodio predsjednik Odbora za europske 
poslove Gordan Jandroković. 

U obraćanju saborskim zastupnicima 
Dombrovskis se osvrnuo na prioritete novoga 
Europskog semestra kojima je cilj poticanje 
gospodarskoga rasta, razvoja, konvergencije 
među državama članicama i zapošljavanja. U 
prioritetima za 2016. godinu Komisija predlaže 
usmjeravanje napora na ponovno pokretanje 
ulaganja, provedbu strukturnih reformi radi 
modernizacije gospodarstva država članica i 
odgovorne fiskalne politike.  

Govoreći o Izvješćima EK-a o mehanizmu 
upozoravanja u slučaju makroekonomskih 
neravnoteža i rizika po državama članicama, 
Dobmrovskis je iznio osnovne elemente koje 
će sadržavati novo izvješće Komisije o 
gospodarskome nadzoru Hrvatske, a koje će 
biti predstavljeno u petak zajedno s izvješćima 
za ostale zemlje članice. - Ocijenjeno je, 
istaknuo je Dombrovskis, kako je postignut 
samo  „ograničeni napredak“ u ispunjavanju 
preporuka koje je EU dala prethodnoj Vladi. – 
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Hrvatska je izašla iz recesije, dodao je, i 
primjećuje se blagi gospodarski rast te 
neznatan pad stope nezaposlenosti sa 17 na 
14 posto. - Uočen je i porast izvoza  u 
posljednje dvije godine, što govori o tome da 
Hrvatska počinje koristiti to što je dio tržišta 
Europske unije, rekao je Dombrovskis.  

- Međutim, Komisija procjenjuje da i dalje 
postoje ozbiljne makroekonomske 
neravnoteže i izazovi koje Hrvatska treba 
rješavati: javni dug, vrlo visok udio 
nenaplativih kredita i dalje visoka i vrlo 
neznatno smanjena stopa nezaposlenosti, 
istaknuo je Dombrovskis. Dodao je, kako se 
preporuke EK-a odnose na stvaranje boljih 
uvjeta za investicije, učinkovitije korištenje 
sredstava iz EU fondova i općenito, stvaranje 
fiskalno odgovornije politike.  

- Europska komisija nastoji što više izravno 
pristupati zemljama članicama u procesu 
Europskoga semestra, pri čemu posebno 
nastoji ojačati komunikaciju s nacionalnim 
parlamentima, kao vrhovnim zakonodavnim 
tijelima, rekao je Dombrovskis.  

Nakon završetka izlaganja potpredsjednika EK-
a održana je i kraća rasprava. (Služba za 
medije/Odbor za europske poslove) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Odbora za europske poslove 
Gordan Jandroković primio veleposlanika 
Ukrajine Oleksandra Levčenka  

Zagreb, 3. ožujka 2016. – Predsjednik Odbora 
za europske poslove Gordan Jandroković 
primio je u posjet veleposlanika Ukrajine 
Oleksandra Levčenka.  

U uvodnome dijelu susreta predsjednik 
Odbora za europske poslove Gordan 
Jandroković izvijestio je veleposlanika 
Levčenka o sudjelovanju na "Ukrajinskome 
tjednu" u Europskome parlamentu koji je 
zaključen jučer. Na konferenciji se razgovaralo 
o izgradnji kapaciteta za provedbu reformi i 
tehničkoj pomoći Europskoga parlamenta 
ukrajinskoj Verkhovnoj Radi. - Sudjelovao sam 
na raspravi o harmonizaciji nacionalnoga 
zakonodavstva s pravnom stečevinom 
Europske unije s posebnim osvrtom na 
aktivnosti Sabora u pretpristupnome procesu, 
pojasnio je Jandroković. Sugovornici su 
razmijenili mišljenja o modalitetima buduće 
parlamentarne suradnje dviju zemalja. 
Istaknuta je potreba bolje suradnje i razmjene 
iskustava dvaju odbora za europske poslove s 
naglaskom na hrvatska iskustva iz 
pregovaračkoga procesa koja mogu pomoći 
Ukrajini. U tom kontekstu predsjednik Odbora 
za europske poslove Jandroković trebao bi 
uskoro posjetiti Odbor za europske poslove 
Verkhovne Rade.  

Razgovaralo se i o aktualnoj  političkoj situaciji 
u Ukrajini s fokusom na Donbas i Krim te o 
provedbi sporazuma iz Minska. (Služba za 
medije) 
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Gordan Jandroković primio veleposlanicu 

Francuske Michéle Boccoz 

Zagreb, 3. ožujka 2016. – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je veleposlanicu Francuske Republike 

Michéle Boccoz.  

Predsjednik Odbora za europske poslove 
Gordan Jandroković izložio je aktualne teme 
koje su na dnevnome redu Hrvatskoga 
sabora te teme iz područja europskih poslova 
koje su u fokusu interesa Odbora, a to su prije 
svega Europski semestar te Radni program za 
2016.  

U nastavku se razgovaralo o bilateralnim 
odnosima dviju zemalja, pri čemu su 
sugovornici potvrdili aktivnu razmjenu posjeta 
na visokim političkim razinama koja se odvija 
kontinuirano. Za produbljivanje suradnje dviju 
zemalja važne su i skupine prijateljstva dvaju 
parlamenata i njihove aktivnosti, slažu se 
Boccoz i Jandroković.  

Intenziviranje suradnje na području 
gospodarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša, 
obrane, borbe protiv terorizma te migracijske 
krize od zajedničkog je interesa, potvrdila je 
veleposlanica Boccoz. Vezano uz migracijsku 
krizu,  Boccoz  i Jandroković  nalaze da je 
nužno potrebno zajedničko „europsko 
rješenje“ problema.  

Razgovaralo se još i o angažmanu francuskih 

vojnih snaga u Africi, posebice Maliju te o 

procesu ulaska Hrvatske u šengenski prostor. 

(Služba za medije) 

 

Gordan Jandroković primio veleposlanika 

Belgije Philippea Benoita  

Zagreb, 9. ožujka 2016. – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je u posjet veleposlanika Kraljevine 

Belgije Philippea Benoita.  

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković ocijenio je bilateralne 

odnose dviju zemalja vrlo dobrima te istaknuo 

potrebu aktivnije suradnje u okviru europskih 

tema. Poseban fokus Belgije i Hrvatske trebao 

bi biti na intenziviranju ekonomske suradnje, 

potvrdio je veleposlanik Benoit te dodao da su 

belgijski gospodarstvenici zainteresirani za 

multisektorska ulaganja u hrvatsko tržište. 

Gordan Jandroković u nastavku je predstavio 

aktualne teme koje su na dnevnom redu 

Odbora, istaknuvši Europski semestar i Radni 

program za 2016. Osvrnuo se i na Zakon o 

suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u 

europskim poslovima, pojasnivši proces 

razmatranja dokumenata Europske unije i 

pripadajućih stajališta Republike Hrvatske.  

Bilo je riječi i o odnosima Hrvatske sa 

susjednim zemljama pri čemu je Jandroković 

naglasio važnost ekonomske suradnje kao i 

podršku susjedima u kontekstu euroatlantskih 

integracija.  

Sugovornici su razmijenili stajališta i o 

aktualnoj migracijskoj krizi s posebnim 

osvrtom na jučerašnji summit u Bruxellesu. 

(Služba za medije)  
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Gordan Jandroković primio veleposlanika 

Albanije Illira Melu 

Zagreb, 10. ožujka 2016. – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je u posjet veleposlanika Republike 

Albanije Illira Melu. 

Na sastanku se razgovaralo o europskoj 

perspektivi Albanije s posebnim osvrtom na 

proces reformi. –Borba protiv korupcije i 

organiziranog kriminala te reforma pravosuđa 

trenutačno su u našem fokusu, kazao je 

veleposlanik Melo.  

-Pružamo snažnu podršku Albaniji na njezinom 

„europskom putu“, a možemo pomoći i svojim 

znanjem i iskustvima, istaknuo je predsjednik 

Odbora za europske poslove Jandroković. U 

tom kontekstu ponudio je i parlamentarnu 

suradnju na razini dvaju odbora za europske 

poslove.  

Veleposlanik Melo istaknuo je Hrvatsku kao 

značajan faktor stabilnosti u jugoistočnoj 

Europi te naglasio potrebu intenzivnije 

suradnje Tirane i Zagreba. U nastavku se 

razgovaralo i o suradnji u okviru procesa 

izgradnje Jadransko-jonske autoceste i 

plinovoda. (Služba za medije) 

 

 

 

 

Jandroković primio veleposlanicu Bosne i 

Hercegovine Renatu Paškalj  

Zagreb, 10. ožujka 2016. - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je u posjet veleposlanicu Bosne i 

Hercegovine Renatu Paškalj.  

U uvodnome dijelu sastanka sugovornici su se 

osvrnuli na dvodnevni službeni posjet 

izaslanstva Predsjedništva Bosne i 

Hercegovine Hrvatskoj koji je završio u srijedu. 

- Sastanke održane na najvišim političkim 

razinama ocjenjujem pozitivnim i 

konstruktivnim, istaknuo je predsjednik 

Odbora za europske poslove Jandroković.  

Veleposlanica BiH Renata Paškalj kazala je 

kako se održava kontinuitet posjeta 

izaslanstava BiH Hrvatskoj te dodala da 29. i 

30. ožujka u službeni posjet dolazi i Kolegij 

Zastupničkoga doma, a u planu je i zajednička 

sjednica Vlade RH i Vijeća ministara BiH te 

intenziviranje bilateralnih konzultacija. Dvije 

zemlje surađuju na mnogim zajedničkim 

infrastrukturnim projektima s tendencijom 

proširenja partnerstva i na okvir 

prekogranične suradnje, istaknuo je 

Jandroković. Govoreći o parlamentarnoj 

suradnji dviju zemalja, istaknuo je važnost 

njezina intenziviranja, posebice na razini dvaju 

odbora za europske poslove.  

U završnome dijelu susreta veleposlanica 

Paškalj zahvalila je Hrvatskoj na političkoj, 

diplomatskoj i tehničkoj podršci BiH na putu u 

članstvo Europske unije. (Služba za medije)  
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Jandroković se susreo s učenicima Osnove 

škole Vugrovec–Kašina uključenima u projekt 

 „Djeca za mir diljem svijeta“  

Zagreb, 10. ožujka 2016.  - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

susreo se u Hrvatskome saboru s učenicima 

Osnovne škole Vugrovec–Kašina koji su 

sudjelovali u projektu „Djeca za mir diljem 

svijeta“.  

Riječ je o projektu ukrajinske humanitarne 

organizacije „Fond Vidrodženja Prikarpatja“ u 

sklopu kojega djeca iz 35 europskih država 

ispunjavaju karte svojih zemalja papirnatim 

„golubicama“ na koje upisuju svoje poruke 

mira.  

U nazočnosti ukrajinskoga veleposlanika u 

Hrvatskoj Oleksandra Levčenka s izaslanstvom 

Gordan Jandroković dodao je svoju poruku 

mira na kartu Hrvatske koja je potom svečano 

uručena kao poklon Osnovnoj školi Vugrovec–

Kašina. Ova je škola izabrana jer provodi 

izvannastavni program upoznavanja 

ukrajinskoga jezika i kulture te je pohađa i 

skupina učenika ukrajinskoga podrijetla.  

Projekt „Djeca za mir diljem svijeta“ bit će 

zaključen na Međunarodni dan djece, 1. lipnja 

2016., kada će porukama mira ispunjene karte 

svih 35 zemalja sudionica biti predstavljene na 

završnoj manifestaciji u Ukrajini. (Služba za 

medije) 

 

 

Jandroković primio voditeljicu Ureda za 

informiranje Europskoga parlamenta u 

 Hrvatskoj 

Zagreb, 16. ožujka 2016. – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

sastao se s voditeljicom Ureda za informiranje 

Europskoga parlamenta u Republici Hrvatskoj 

Violetom Simeonovom Staničić.  

Jandroković i Simeonova Staničić razgovarali 

su o mogućnostima suradnje Sabora i Ureda za 

informiranje europskoga parlamenta. 

Simeonova Staničić predstavila je rad Ureda 

naglasivši njegove tri osnovne zadaće: rad s 

predstavnicima medija, suradnju s lokalnim 

dionicima radi njihove senzibilizacije za 

europske teme te provedbu projekata i 

kampanja namijenjenih mladima. Ujedno je 

najavila i niz konferencija i događanja koja će 

Ured za informiranje Europskoga parlamenta 

održati u Zagrebu u prvoj polovini ove godine. 

Gordan Jandroković izrazio je spremnost na 

suradnju s Uredom za informiranje 

Europskoga parlamenta, osobito na 

projektima usmjerenima na komunikaciju s 

građanima o prilikama koje donosi članstvo 

Hrvatske u Europskoj uniji. Posebno je 

istaknuo važnost edukacijskih projekata koji 

mogu znatno doprinijeti podizanju svijesti o 

važnosti europskih tema u javnosti. (Odbor za 

europske poslove)  



16 
 

Jandroković primio veleposlanika Kraljevine 

Švedske Larsa Schmidta 

Zagreb, 22. ožujka 2016.  - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je veleposlanika Kraljevine Švedske 

Larsa Schmidta. 

Na sastanku se razgovaralo o budućnosti 

Europske unije i poštivanju njezinih temeljnih 

vrijednosti u kontekstu aktualnih problema s 

kojima se svakodnevno suočavaju institucije 

Unije ali i države članice. Veleposlanik Schmidt 

istaknuo je distanciranost Bruxellesa od 

glavnih gradova država članica te sve vidljivije 

podjele unutar Unije. Ipak, sugovornici su 

zaključili da Europska unija nema alternativu 

te da napori svih država članica u očuvanju 

njezinih temeljnih vrijednosti moraju biti 

jednako odlučni. 

U nastavku je predsjednik Odbora Jandroković 

predstavio veleposlaniku aktivnosti Odbora za 

europske poslove u kontekstu sudjelovanja u 

procesu donošenja odluka na europskoj razini. 

(Odbor za europske poslove) 

 

 

 

 

 

 

 

Jandroković primio predstavnike Zaklade 

Hanns-Seidel  

Zagreb, 7. travnja 2016. - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je predstavnike Zaklade Hanns-Seidel.  

U uvodnome dijelu sastanka predsjednik 

Odbora za europske poslove Gordan 

Jandroković pohvalio je suradnju sa Zakladom 

Hanns-Seidel na razini Odbora te zahvalio na 

podršci tijekom pristupanja Hrvatske 

euroatlantskim integracijama.  

Izvršni direktor Zaklade Hanns-Seidel Peter 

Witterauf istaknuo je kako je Zaklada od 

početka ove godine pojačala aktivnosti u RH 

čime potvrđuje važnost Hrvatske na ovim 

prostorima.  

Sugovornici su u nastavku razmijenili mišljenja 

o aktualnim i budućim izazovima Europske 

unije s posebnim osvrtom na migrantsku krizu, 

njezine posljedice za zemlje članice Unije te 

integraciju (i)migranata.  

Predsjednik Odbora Jandroković izvijestio je 

goste i o političkoj situaciji u Hrvatskoj te 

aktivnostima Odbora, a posebno je istaknuo 

potrebu aktivnijeg sudjelovanja RH u 

politikama Europske unije. (Služba za medije)
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Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković primio veleposlanicu 

Slovenije Smiljanu Knez 

Zagreb, 13. travnja 2016. - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

održao je u srijedu sastanak s veleposlanicom 

Slovenije u Hrvatskoj Smiljanom Knez.  

Predsjednik Odbora Jandroković uvodno je 

upoznao veleposlanicu Knez s radom i 

prioritetnim aktivnostima saborskoga Odbora 

za europske polove u sljedećem razdoblju, kao 

što su npr. jačanje utjecaja Odbora na 

zakonodavni proces, pojednostavljivanje 

procedure povlačenja sredstava iz EU fondova 

te osnaživanje odnosa sa zemljama članicama 

EU-a s kojima Hrvatska dijeli zajedničke 

interese.  – Odnosi sa Slovenijom su za nas isto 

vrlo važni, a jačanje izravnije suradnje dvaju 

parlamentarnih odbora za europske poslove 

otvara prostor ne samo za razmjenu mišljenja 

o važnim europskim temama već i za 

pronalaženje rješenja za neka otvorena 

bilateralna pitanja, rekao je Jandroković. U 

tom kontekstu, Jandroković je uputio poziv 

predsjedniku i članovima Odbora za europske 

poslove slovenskoga parlamenta za posjet 

Hrvatskoj.  

Govoreći o bilateralnim odnosima sugovornici 

su se složili kako otvorena pitanja nisu narušila 

odnose, već je suradnja na mnogim 

područjima ojačala, poput gospodarstva, 

trgovinske razmjene, turizma i kulture. O 

intenziviranju političkih odnosa na visokoj 

razini svjedoči i nedavni posjet predsjednika 

Državnoga zbora Slovenije Hrvatskoj, a koji će, 

kako je kazala veleposlanica Knez, zajedno s 

predsjednikom Hrvatskoga Sabora Željkom 

Reinerom uskoro u Zagrebu otvoriti zajedničku 

izložbu državnih arhiva Slovenije i Hrvatske u 

povodu 25 godišnjice plebiscita. Sugovornici 

su razgovarali i o ulozi nacionalnih 

parlamenata u EU-u te su razmijenili mišljenja 

o perspektivi proširenja Europske unije. 

(Služba za medije) 

 

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković primio veleposlanika 

Turske Ahmeta Tutu  

Zagreb, 14. travnja 2016. - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je danas veleposlanika Turske Ahmeta 

Tutu.  

Jandroković je ocijenio bilateralne odnose 

dviju zemalja prijateljskima bez otvorenih 

pitanja te podsjetio na potporu Hrvatske 

Turskoj na putu prema Europskoj uniji. 

Intenziviranje suradnje na različitim političkim 

razinama, a posebice na razini parlamenata od 

obostranog je interesa, složili su se 

sugovornici.  

U nastavku se razgovaralo o sporazumu EU-a i 

Turske o rješavanju migrantske krize, čija je 

primjena započela početkom travnja, te o 

njezinim humanitarnim i sigurnosnim 

vidovima.  
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Bilo je riječi i o političkoj situaciji u susjedstvu 

Turske te o odnosima Hrvatske sa zemljama u 

okruženju. (Služba za medije) 

 

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković primio irskoga 

veleposlanika Timothyja Harringtona  

Zagreb, 14. travnja 2016. - Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je veleposlanika Irske Timothyja 

Harringtona.  

Sugovornici su razmijenili mišljenja o aktualnoj 

političkoj situaciji u Hrvatskoj i Irskoj. Osvrnuli 

su se i na parlamentarne izbore u Irskoj koji su 

održani u veljači ove godine te na političke 

procese nakon izbora.   

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković predstavio je aktualne 

teme vezane uz europske poslove kojima se 

bavi Odbor, posebno istaknuvši Europski 

semestar te Radni program za 2016. 

- Uz navedene aktivnosti nastojimo ojačati 

poziciju Hrvatske unutar Europske unije te 

konstruktivno sudjelovati u politikama Unije 

uz zaštitu nacionalnih interesa, pojasnio je 

Jandroković. Govoreći o suradnji dvaju 

parlamenata u okviru europskih tema, 

Jandroković je uputio poziv Odboru za 

europske poslove irskoga parlamenta da 

posjeti Sabor.  

  

Iskustva Irske u privlačenju sredstava iz 

fondova Unije te u području poticanja maloga 

i srednjega poduzetništva dragocjena su za 

Hrvatsku te su važna područja za jačanje 

suradnje dviju zemalja, istaknuo je 

Jandroković.  

 Razgovaralo se i o migrantskoj krizi, 

gospodarskoj razmjeni dviju zemalja te o novoj 

hrvatskoj dijaspori u Irskoj. (Služba za medije) 

 

Gordan Jandroković primio veleposlanicu 

Države Izrael Zinu Kalay Kleitman  

Zagreb, 5. svibnja 2016. – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

primio je veleposlanicu Države Izrael Zinu 

Kalay Kleitman. 

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković izvijestio je veleposlanicu 

Izraela Zinu Kalay Kleitman o nedavnom 

formiranju Međuparlamentarne skupine 

prijateljstva Hrvatske i Izraela u ovome sazivu 

Sabora te dodao da se nastavlja kontinuirana 

suradnja dvaju parlamenata na razini skupina 

prijateljstva.  

Veleposlanica Kalay Kleitman izrazila je 

zadovoljstvo ponovnim izborom Gordana 

Jandrokovića na čelo Međuparlamentarne 

skupine prijateljstva Hrvatske i Izraela. 

Sugovornici su potvrdili dobre bilateralne 

odnose dviju zemalja te istaknuli potrebu za 

intenzivnijom gospodarskom suradnjom i više 

zajedničkih ekonomskih projekata. 
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U nastavku se razgovaralo o ukupnoj političkoj 

situaciji u Hrvatskoj i Izraelu, a razmijenjena su 

mišljenja i o sigurnosnoj situaciji na Bliskome 

istoku.  (Služba za medije) 

 

Saborski i eurozastupnici razgovarali o 

korištenju fondova Europske unije 

Zagreb, 17. svibnja 2016. – Članovi saborskih 

odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a, 

europske poslove i vanjsku politiku sastali su 

se u utorak s izaslanstvom Odbora za 

regionalni razvoj Europskoga parlamenta kako 

bi razmijenili iskustva korištenja sredstava iz 

fondova Europske unije iz programskoga 

razdoblja 2007. - 2013. te preporuke za 

programsko razdoblje 2014. - 2020. 

Andrea Cozzolino, potpredsjednik Odbora za 

regionalni razvoj Europskoga parlamenta, 

kazao je kako su središnje teme posjeta 

Odbora Hrvatskoj programsko razdoblje 2014. 

- 2020. te projekt revizije kohezijske politike, 

naglasivši potrebu za otvorenim razgovorom o 

poteškoćama s kojima se Hrvatska susreće. 

Predsjednica saborskoga Odbora za regionalni 

razvoj i fondove Europske unije Jasna Matulić 

govorila je o neujednačenome i 

nerazmjernome gospodarskome i 

infrastrukturnome razvoju Hrvatske, visokoj 

stopi nezaposlenosti mladih te odljevu radne 

snage. Dodala je da je Ministarstvo 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

poduzelo određene korake radi uklanjanja 

barijera za povlačenje europskih sredstava, 

kao što su implementacija baze razvojnih 

projekata, izmjene Zakona o državnim 

službenicima, redovni mjesečni sastanci s 

koordinatorima projekata i formiranje 

konzultantskih timova koji svoja iskustva 

prenose na općine i gradove. 

Ivana Maletić, zastupnica u Europskome 

parlamentu, istaknula je kako se Hrvatska još 

uvijek koristi sredstvima iz programskoga 

razdoblja 2007.-2013. zbog čega je izazov 

korištenja raspoloživih sredstava za razdoblje 

2014. - 2020. još veći. - Želimo vidjeti ulogu 

Sabora u donošenju strateških dokumenata o 

korištenju europskih fondova, kao i pogled 

zastupnika na kohezijsku politiku, kazala je 

Maletić. Kako je hrvatska Vlada donijela 

odluku o promjeni operativnih programa 

korištenja sredstava iz europskih fondova, što 

je spomenuo predsjednik saborskoga Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković, 

europski zastupnici upozorili su na rizike 

odgode korištenja sredstava.                

- Potrebno je dobro odvagnuti koliko Hrvatska 

može dobiti odnosno izgubiti promjenom 

operativnih programa, budući da se proces 

povlačenja sredstava u tom slučaju zaustavlja, 

rekla je Maletić.  

- Hrvatska propada u demografskom smislu i 

propust prošle Vlade je jer je primjerice 

ugovorila alokacije za obrazovanje, a da nije 

uključila osnovno školstvo, rekao je Radimir 

Čačić te dodao kako su na lokalnoj razini 

spremni projekti u vrijednosti pet milijardi 

kuna, no da će Hrvatska morati ići u promjene 

operativnih programa te da je u ovome 

trenutku najbitnija informacija o rokovima koji 

Hrvatskoj stoje na raspolaganju za reviziju 

programa.  

Cozzolino je naveo kako je Europskoj komisiji 

za projekt vrijednosti 10 milijardi eura 

potrebno pet-šest mjeseci za reviziju 

programa te savjetuje spajanje nacionalnih i 

europskih programa financiranja što će 
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Hrvatskoj pomoći prilikom pregovora s 

Europskom komisijom. Lambert van 

Nistelrooij, član Odbora za regionalni razvoj 

Europskog parlamenta, ukazao je na potrebu 

uključivanja lokalnih i regionalnih tijela kroz 

sporazume o partnerstvu te na nužnost 

dogovaranja dokumenata politika kako bi se 

izbjegle kasnije poteškoće u povlačenju 

sredstava iz europskih fondova. (Služba za 

medije)  

 

Gordan Jandroković primio izaslanstvo 

Odbora za europske poslove Zastupničkog 

doma parlamenta Češke 

Zagreb, 7. lipnja 2016. – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković s 

članovima Odbora primio je izaslanstvo 

Odbora za europske poslove Zastupničkog 

doma parlamenta Češke Republike. 

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković uvodno je potvrdio 

izvrsne bilateralne odnose dviju zemalja i 

ogroman potencijal za buduću suradnju na 

različitim područjima. Hrvatska i Češka dijele 

mnoge zajedničke interese te slijedom toga 

odbori za europske poslove dvaju parlamenata 

trebaju pojačati suradnju u okviru europskih 

tema, suglasni su sugovornici.  

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Zastupničkog doma parlamenta Češke 

Republike Ondřej Benešík otvorio je temu 

migracijske krize, istaknuvši kako se Češka 

zalaže za čvrsto čuvanje vanjskih granica 

Europske unije te kako humanitarnu pomoć 

pruža tamo gdje je trebaju. Također treba 

razdvojiti izbjeglice od ekonomskih migranata, 

odnosno pružiti zaštitu ljudima čiji je život 

ugrožen, dodao je. - Češka je zbog svoga 

stajališta o migracijskoj krizi vrlo često 

etiketirana kao ksenofobna i nesolidarna 

zemlja, a ta je etiketa dodijeljena nepravedno, 

jer je u prošlosti intenzivno pružala pomoć 

onima koji su je trebali pa tako i Hrvatskoj, 

pojasnio je Benešík. Jandroković je potvrdio da 

migracijska kriza ima dvije dimenzije, 

sigurnosnu i humanitarnu te da sigurnosni 

aspekt na dulji rok predstavlja veliki izazov za 

zemlje Unije.  

Razmijenjena su stajališta i o približavanju 

zemalja jugoistoka Europe Europskoj uniji. 

Jandroković je istaknuo kako će Hrvatska 

pružati maksimalnu potporu zemljama koje 

pretendiraju ulasku u EU uz ispunjenje svih 

predviđenih kriterija  te dodao kako je širenje 

prostora stabilnosti  izrazito važno i za 

Hrvatsku. U završnom dijelu susreta 

raspravljalo se i o predstojećem referendumu 

Ujedinjene Kraljevine i mogućem povlačenju iz 

članstva Europske unije, takozvanom Brexitu, 

posebice u kontekstu ekonomskih 

parametara.  

Izaslanstvo Odbora za europske poslove 

Zastupničkog doma parlamenta Češke 

Republike održalo je i sastanak s članovima 

Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora.  

(Služba za medije) 
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SUDJELOVANJE PREDSJEDNIKA ODBORA NA KONFERENCIJAMA 

 

Gordan Jandroković sudjelovao na 

konferenciji „Europski put Bosne i 

Hercegovine: izazovi i perspektive“ 

Zagreb, 13. svibnja 2016. – Predsjednik 

Odbora za europske poslove Gordan 

Jandroković sudjelovao je na zagrebačkoj 

konferenciji o temi „Europski put Bosne i 

Hercegovine: izazovi i perspektive“ koja je 

održana u organizaciji Ureda za informiranje 

Europskoga parlamenta u Republici Hrvatskoj.  

Na konferenciji su, između ostalih, sudjelovali i 

zastupnici Europskoga parlamenta izabrani u 

Republici Hrvatskoj Tonino Picula, Dubravka 

Šuica, Andrej Plenković i Jozo Radoš, šef 

Delegacije i posebni predstavnik Europske 

Unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunnar 

Wigemark i nadzornik okruga Brčko Bruce 

Berton i zamjenik ministra vanjskih poslova 

BiH Josip Brkić.  

U uvodnome dijelu konferencije ministar 

vanjskih i europskih poslova Miro Kovač 

istaknuo je da Hrvatska podržava obnovljeni 

pristup pregovorima Europske unije s BiH, da 

je za Hrvatsku izuzetno važna europska 

perspektiva Bosne i Hercegovine te da 

Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskoga 

sporazuma ima posebnu odgovornost prema 

BiH.  

Gordan Jandroković iz perspektive hrvatskoga 

iskustva pregovora naveo je važnost političke i  

 

tehničke sastavnice strukturiranja. Istaknuo je 

i važnost postignutoga političkog konsenzusa 

svih parlamentarnih stranaka o europskim 

pitanjima te dogovora da se rasprave o 

dnevnopolitičkim temama stavljaju u drugi 

plan. Govoreći o tehničkoj razini, Jandroković 

je rekao da svaka zemlja koja je u 

pregovaračkome procesu s Europskom unijom 

treba pronaći optimalni model funkcioniranja 

kako bi uspostavila institucionalnu strukturu 

koja će maksimalno usmjeriti kapacitete na 

ispunjavanje uvjeta za članstvo u Uniji.   

Sudionici su se tijekom rasprave složili da, 

unatoč brojnim izazovima i poteškoćama, 

Bosna i Hercegovina treba nastaviti s 

približavanjem Europskoj uniji te da je 

europski okvir ujedno i prilika za unutarnju 

stabilizaciju BiH. (Odbor za europske poslove) 

 

Gordan Jandroković sudjelovao na 

konferenciji "TTIP: što donosi Hrvatskoj, 

 Europskoj uniji i svijetu?"

Zagreb, 23. svibnja 2016. - Predsjednik Odbora 

za europske polove Gordan Jandroković 

sudjelovao je na konferenciji o temi “TTIP: što 

donosi Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu?“ 

koja je održana u organizaciji Ureda za 

informiranje Europskoga parlamenta u 

Republici Hrvatskoj i Predstavništva Europske 

komisije u Hrvatskoj. 
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Na Konferenciji su  između ostalih sudjelovali i 

zastupnici Europskoga parlamenta izabrani u 

Republici Hrvatskoj Dubravka Šuica, Biljana 

Borzan,  Tonino Picula, Davor Ivo Stier i Davor 

Škrlec, član kabineta povjerenice Europske 

komisije za trgovinu Cecilie Malmström 

Christian Burgsmüller, pomoćnik ministra 

vanjskih i europskih poslova za gospodarske 

poslove Joseph Gene Petrić, izvršna 

direktorica Američke gospodarske komore u 

Hrvatskoj Andrea Doko Jelušić te predstavnici 

organizacija civilnog društva i gospodarskog 

sektora. 

Na konferenciji se raspravljalo o važnosti 

Sporazuma o transatlantskom trgovinskom 

investicijskom partnerstvu u geopolitičkim i 

međunarodnim trgovinskim odnosima između 

Europe i SAD-a te o potencijalnim izazovima za 

europske i hrvatske tvrtke na američkom 

tržištu, osobito u pogledu njihove 

konkurentnosti u pojedinim sektorima poput 

pružanja usluga, proizvodnje hrane te IT 

sektoru. 

U odnosu na procjenu učinaka Sporazuma iz 

hrvatske perspektive, Gordan Jandroković je 

ukazao da TTIP predstavlja važan civilizacijski 

sporazum kao odgovor na izazove globalizacije 

te za sada nema alternative. Unatoč 

otvorenim pitanjima oko mogućih spornih 

utjecaja na gospodarski, poljoprivredni i 

informacijski sektor u Hrvatskoj, 

konkurentnost hrvatskih poduzetnika koji su 

adekvatno i na vrijeme pristupili izradi izvoznih 

strategija ne bi trebala biti upitna, istaknuo je 

Jandroković. Govoreći o potrebi davanja većeg 

medijskog prostora pregovaračkom procesu 

sklapanja Sporazuma i ulozi Vlade u očuvanju 

nacionalnih interesa, Jandroković je istaknuo 

da će Hrvatski sabor nastaviti s raspravama u 

cilju približavanja sadržaja Sporazuma  široj 

javnosti. (Odbor za europske poslove)  

 

Gordan Jandroković sudjelovao na raspravi o 

Brexitu  

Zagreb, 3. lipnja 2016.  – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković 

sudjelovao je na raspravi o mogućem 

povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz članstva u 

Europskoj uniji, takozvanom Brexitu, koju su 

organizirali Europski pokret Hrvatska, Europski 

dom u Zagrebu i Zaklada Friedrich Ebert.  

Uvodno izlaganje održao je profesor na 

Sveučilištu kraljice Marije u Londonu i 

gostujući predavač na Sveučilištu Oxford 

Patrick Diamond, a u raspravi je, uz 

Jandrokovića, sudjelovao i bivši predsjednik 

Odbora za europske poslove Daniel 

Mondekar. 

Patrick Diamond kao tri ključna pitanja u čijem 

kontekstu treba promatrati referendum o 

članstvu Ujedinjene Kraljevine u Europskoj 

uniji, koji će se održati 23. lipnja 2016., naveo 

je gospodarstvo, useljavanje u UK i sigurnosna 

pitanja. Napomenuo je da se u dosadašnjoj 

kampanji malo govorilo o Novom rješenju za 

UK u EU-u koje je u Europskome vijeću ishodio 

predsjednik britanske Vlade David Cameron, 

već da se pitanje izlaska ili ostanka u Uniji 

promatra prvenstveno kao civilizacijsko 

pitanje. Diamond je naglasio kako sve analize 

gospodarskih učinaka Brexita pokazuju da bi 

UK pretrpjela ozbiljne štete ako bi odlučila 

napustiti Uniju, a otvorilo bi se i pitanje 

održavanja razine nacionalne sigurnosti. 

Govoreći o useljavanju, rekao je da je 
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paradoksalan rast protuimigrantskih stajališta 

ako se uzme u obzir da će potreba Ujedinjene 

Kraljevine za useljeničkom radnom snagom u 

budućnosti samo rasti. Zaključno je iznio 

predviđanje da će građani Ujedinjene 

Kraljevine odlučiti ostati u Europskoj uniji, 

osobito ako kampanja ostane usredotočena na 

gospodarska pitanja. 

Predsjednik Odbora za europske poslove 

Gordan Jandroković u svojem je osvrtu rekao 

da je odluka o povlačenju ili ostanku u 

Europskoj uniji demokratsko pravo građana 

Ujedinjene Kraljevine, a da europski građani 

trebaju razmišljati o posljedicama koje bi 

Brexit imao za EU u cjelini. Istaknuo je da su 

nedavne krize narušile stabilnost cjelokupnoga 

europskog projekta te se otvara pitanje bi li 

nakon britanskoga izlaska uslijedili slični 

referendumi u pojedinim drugim državama 

članicama. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz 

članstva u Europskoj uniji svakako bi imalo 

negativne gospodarske posljedice, no brine i 

promjena ravnoteže snaga među državama 

članicama do koje bi nužno došlo, a što je u 

ovom trenutku možda i „preveliki zalogaj“ za 

Uniju, zaključio je Jandroković. (Odbor za 

europske poslove)  
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INOZEMNE AKTIVNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA 

 

Jandroković, Marić i Milošević sudjelovali na 

sastancima u sklopu Europskoga 

parlamentarnog tjedna 

Bruxelles, 17. veljače 2016.  - U zajedničkoj 

organizaciji Europskoga parlamenta i 

nizozemskoga predsjedanja Vijećem Europske 

unije u Bruxellesu je u utorak i srijedu održan 

Europski parlamentarni tjedan, posvećen 

europskomu semestru i gospodarskomu 

upravljanju u Europskoj uniji.  

Hrvatski sabor predstavljali su predsjednik 

Odbora za europske poslove Gordan 

Jandroković, predsjednik Odbora za finacije i 

državni proračun Goran Marić i predsjednik 

Odbora za gospodarstvo Domagoj Ivan 

Milošević. 

Goran Marić i Domagoj Ivan Milošević 

sudjelovali su na međuparlamentarnome 

sastanku o europskome semestru, ciklusu 

koordinacije gospodarskih i fiskalnih politika u 

Europskoj uniji. Sudionici sastanka zaključili su 

da je u Europskoj uniji zabilježen umjeren 

gospodarski oporavak koji je ugrožen 

oscilacijama na vanjskim financijskim 

tržištima. Istaknuta je potreba provedbe 

gospodarskih politika usmjerenih na 

stabilizaciju i povratak povjerenja u tržište. 

Kada je riječ o europskome semestru, 

smatraju da treba odrediti prioritete radi 

poticanja ulaganja, provedbe strukturnih 

reformi i odgovorne provedbe fiskalnih 

politika. 

Gordan Jadroković sudjelovao je na 

Međuparlmentarnoj konferenciji o stabilnosti, 

gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u 

Europskoj uniji. Razgovaralo se o iskustvima 

nacionalnih parlamenata s pojačanom 

gospodarskom koordinacijom i upravljanjem, 

proračunskim politikama te mogućim budućim 

investicijskim modelima u Europskoj uniji. 

Zastupnici su se složili su o važnosti 

uključivanja nacionalnih parlamenata u 

gospodarsko upravljanje na europskoj razini 

radi osiguranja demokratske legitimnosti i 

transparentnosti cjelokupnog procesa. 

Na marginama Europskoga parlamentarnog 

tjedna predsjednici triju saborskih odbora 

nazočili su na prijmu u prigodi podnošenja 

zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u 

Europskoj uniji. Svečano obilježavanje ovog 

događaja organizirali su članovi Europskog 

parlamenta iz Hrvatske Andrej Plenković, 

Tonino Picula, Dubravka Šuica, Jozo Radoš, 

Davor Ivo Stier i izvjestitelj EP-a za BiH Cristian 

Dan Preda. Uzvanici su pozdravili ovaj važan 

korak na eurointegracijskom putu Bosne i 

Hercegovine te istaknuli kako je riječ o 

početku zahtjevna procesa čiji dovršetak 

podrazumijeva aktivan angažman 

bosanskohercegovačkog društva i državnih 

institucija na provedbi nužnih reformi. 

Jandroković je sudjelovao i na europskome 

političkom sastanku na vrhu "Balkanska 



25 
 

partnerstva - jačanje veza u regiji" u 

organizaciji istraživačkoga centra "Prijatelji 

Europe" (Friends of Europe). Visoki politički 

dužnosnici država jugoistočne Europe 

raspravljali su o budućnosti Balkana kao jedne 

od europskih regija, o izazovima koje pred 

regionalnu suradnju postavlja izbjeglička kriza 

te o prilikama za financijska ulaganja u 

regionalne projekte. (Odbor za europske 

poslove)  

 

Gordan Jandroković sudjelovao na 

"Ukrajinskome tjednu" u Europskome 

parlamentu  

Bruxelles, 1. ožujka 2016. – Predsjednik 

Odbora za europske poslove Gordan 

Jandroković od 29. veljače do 2. ožujka 

sudjelovao je na "Ukrajinskome tjednu" u 

Europskome parlamentu. Riječ je o 

konferenciji na visokoj razini o izgradnji 

kapaciteta za provedbu reformi kojom je 

pokrenut program tehničke pomoći 

Europskoga parlamenta ukrajinskoj Verhovnoj 

Radi. 

Konferencijom su supredsjedali predsjednik 

Odbora za vanjske poslove Europskoga 

parlamenta Elmar Brok i zastupnik Europskoga 

parlamenta Andrej Plenković, ujedno 

potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku, 

voditelj Izaslanstva Europskoga parlamenta u 

Parlamentarnom odboru za pridruživanje EU – 

Ukrajina i voditelj programa potpore EP-a 

Ukrajini. "Ukrajinski tjedan" organiziran je kao 

niz rasprava na visokoj razini u kojima 

sudjeluje više od 40 zastupnika Verkhovne 

rade, uključujući predsjednika Volodimira 

Grojsmana te predstavnika Europskoga 

parlamenta, europskih institucija i nacionalnih 

parlamenata država članica Europske unije. 

Jandroković je na raspravi o usklađivanju 

nacionalnoga zakonodavstva s pravnom 

stečevinom Europske unije govorio o radu 

Sabora u pretpristupnom procesu. Kao glavnu 

značajku istaknuo je široki politički konsenzus 

o važnosti ulaska u Europsku uniju kao 

hrvatskoga strateškog cilja. - Konsenzus je 

omogućio nemiješanje unutarnjih političkih 

pitanja u pristupni proces, naglasio je 

Jandroković.  

Predstavio je saborsku organizaciju rada koja 

je podrazumijevala usmjeravanje 

pretpristupnih zadaća na saborska radna tijela 

i podjelu nadzora nad usklađivanjem 

zakonodavstva te nadzora nad vođenjem 

pristupnih pregovora između dvaju radnih 

tijela, Odbora za europske integracije i 

Nacionalnoga odbora. Jandroković je istaknuo 

Nacionalni odbor kao primjer dobre prakse 

institucionalizacije konsenzusa parlamentarnih 

stranaka i uključivanja civilnoga društva u 

pretpristupni proces. - Konsenzus se očitovao i 

u procesu usklađivanja zakonodavstva, koji je 

tekao bez poteškoća, unatoč tomu što je velik 

broj prijedloga zakona kojima se provodilo 

usklađivanje s pravnom stečevinom Europske 

unije bio velik teret u svakodnevnome radu 

Hrvatskoga sabora, zaključio je Jandroković. 

(Odbor za europske poslove)  
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Potpredsjednik Odbora za europske poslove 

Josip Bilaver sudjelovao na XII. sastanku 

COSAP-a  

Sarajevo, 8. travnja 2016. - Potpredsjednik 

Odbora za europske poslove Josip Bilaver 

sudjelovao je kao posebni gost na XII. 

Konferenciji parlamentarnih odbora za 

europske integracije/poslove država 

obuhvaćenih Procesom stabilizacije i 

pridruživanja u Jugoistočnoj Europi (COSAP) 

koji je održan u Parlamentarnoj skupštini 

Bosne i Hercegovine.  

Na sastanku su sudjelovali predstavnici 

parlamentarnih odbora nadležnih za europske 

integracije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, 

Crne Gore i Srbije. Predstavnici Kosova i 

Turske sudjelovali su u ulozi promatrača.  

Na dnevnom redu sastanka bio je zajednički 

nastup zemalja regije prema intenzivnijem 

gospodarskom razvitku i napretku u Europskoj 

uniji, implikacije izbjegličke krize na regiju te 

regionalni odgovor na globalni problem 

terorizma. Prije usvajanja zajedničke izjave 

govorila je Majlinda Bregu, predsjednica 

Odbora za europske integracije Parlamenta 

Albanije o uspostavljanju parlamentarnog 

foruma u okviru Berlinskog procesa.  

Govoreći o zajedničkom nastupu država 

susjedstva u gospodarskom razvitku i napretku 

Josip Bilaver je istaknuo da je Europska unija 

potentno gospodarsko tržište od 500 milijuna 

stanovnika. Rekao je kako Hrvatska tijekom 

pretpristupnog procesa nije bila dovoljno 

uspješna u privlačenju sredstava iz europskih 

fondova, ali da je svakako spremna svoja 

iskustva podijeliti sa susjednim državama.  

Sudionici su potvrdili svoju privrženost 

perspektivi članstva u EU-u, uvjereni da 

politika proširenja pridonosi miru, sigurnosti i 

prosperitetu kako državama iz susjedstva tako 

i Europi u cjelini. Nadalje, istaknuta je važnost 

jačanja suradnje parlamentarnih odbora 

nadležnih za europske integracije država 

uključenih u rad COSAP-a, jedinstven pristup 

rješavanju migracijske krize i nužnost suradnje 

svih članova COSAP-a s institucijama Europske 

unije i drugim međunarodnim organizacijama 

u borbi protiv terorizma.  (Odbor za europske 

poslove)  

 

Gordan Jandroković i Robert Podolnjak 

posjetili mađarsku Nacionalnu skupštinu 

Budimpešta, 12. travnja 2016. - Predsjednik 

Odbora za europske poslove Gordan 

Jandroković i potpredsjednik Sabora te član 

Odbora Robert Podolnjak boravili su u 

jednodnevnome radnom posjetu Nacionalnoj 

skupštini Mađarske.  

Riječ je o prvom bilateralnom posjetu 

izaslanstva Odbora za europske poslove 

nacionalnomu parlamentu države članice 

Europske unije u osmome sazivu Hrvatskoga 

sabora i prvome međunarodnom posjetu 

Roberta Podolnjaka u ulozi potpredsjednika 

Sabora. 
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Jandroković i Podolnjak susreli su se s 

izaslanstvom Odbora za europske poslove 

mađarske Nacionalne skupštine na čelu s 

predsjednikom Odbora Richárdom Hörcsikom. 

Jandroković je uvodno istaknuo kako je 

osobno svjedočio snažnoj mađarskoj potpori 

Hrvatskoj tijekom pretpristupnoga procesa, a 

koja se osobito intenzivirala u njegovoj 

završnici te podsjetio da je Nacionalna 

skupština Mađarske prvi parlament koji je 

ratificirao Ugovor o pristupanju Republike 

Hrvatske Europskoj uniji.  

Sugovornici su se osvrnuli na aktualne odnose 

Hrvatske i Mađarske te je Hörcsik zaključio da 

je tisućljetna suradnja dvaju naroda narušena 

dnevno-političkim pitanjima, a da upravo 

parlamentarci trebaju preuzeti inicijativu i 

vratiti odnose na prikladnu razinu. Sugovornici 

su se složili kako otvorena pitanja ne bi trebala 

utjecati na intenzitet međuparlamentarne 

suradnje koja je u okviru Europske unije 

posebno važna. 

U tom se kontekstu u nastavku razgovaralo o 

mogućnostima suradnje hrvatskoga i 

mađarskoga odbora za europske poslove u 

okviru politika Europske unije te o Prijedlogu 

direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju 

radnika u okviru pružanja usluga, a koja je dio 

saborskoga Radnog programa za razmatranje 

stajališta Republike Hrvatske za 2016. te u 

kojoj Nacionalna skupština Mađarske provodi 

provjeru poštovanja načela supsidijarnosti.  

Bilo je riječi i o aktualnim referendumima na 

europskoj razini: održanom nizozemskom, na 

kojem su birači odbili Sporazum o 

pridruživanju između Europske unije i 

Ukrajine, te dva nadolazeća, britanskom 

referendumu o članstvu u Europskoj uniji i 

mađarskom o kvotama za prihvat migranata. 

Govoreći o posljednjem, Hörcsik je izjavio da 

se Mađarska protivi svakom određivanju kvota 

od Europske unije. 

U nastavku posjeta Jandroković i Podolnjak 

sastali su se s predsjednikom Odbora za 

vanjske poslove Zsoltom Némethom i 

potpredsjednikom mađarske Nacionalne 

skupštine Jánosem Latorcaijem. (Odbor za 

europske poslove)   

 

Gordan Jandroković i Ladislav Ilčić sudjelovali 

na sastanku COSAC-a  

Haag, 14. lipnja 2016.  – Predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković i član 

Odbora Ladislav Ilčić sudjelovali su na 55. 

sastanku Konferencije odbora za poslove Unije 

parlamenata Europske unije (COSAC), koji je 

održan od 12. do 14. lipnja u Haagu pod 

predsjedanjem dvaju odbora nadležnih za 

europske poslove gornjeg i donjeg doma 

nizozemskog parlamenta. 

Okupljeni parlamentarci raspravljali su, 

između ostaloga, o ulozi nacionalnih 

parlamenata u postupcima donošenja odluka 

na europskoj razini, vladavini prava u 

Europskoj uniji te o migracijama. Tijekom 

rasprave o ulozi nacionalnih parlamenata u 

Europskoj uniji potpredsjednik Europske 

komisije Frans Timmermans osvrnuo se na 

takozvani žuti karton koji su parlamenti 11 

država članica, uključujući Hrvatski sabor, 

dodijelili Prijedlogu direktive izmjeni Direktive 

o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. 

Rekao je da će Komisija pažljivo razmotriti 

zaprimljena obrazloženja mišljenja, kako ne bi 

došlo do situacije u kojoj Komisija jednostavno 
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odbacuje žuti karton, kao što je to učinila u 

slučaju Prijedloga uredbe o osnivanju Ureda 

europskoga javnog tužitelja.  

U nastavku sastanka razgovaralo se o ulozi 

nacionalnih parlamenata u zaštiti vladavine 

prava te o izbjegličkoj i migrantskoj krizi. 

Sugovornici su se složili da je vladavina prava 

jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije 

u čiju se zaštitu trebaju uključiti i nacionalni 

parlamenti. Član Odbora za europske poslove 

Ladislav Ilčić upozorio je pritom na 

nedorađenost koncepta europskih vrijednosti i 

pozvao na poštovanje različitih sustava 

vrijednosti u različitim državama članicama. 

Razgovarajući o migracijama, sudionici 

rasprave zaključili su da je obostrano 

poštovanje sporazuma između Europske unije 

i Turske ključno za postizanje dugoročnoga i 

održivoga rješenja migrantske krize, ali i 

utvrdili da se on ne provodi u punom opsegu.  

Sastanak je zaključen usvajanjem Doprinosa 

55. COSAC-a, dokumenta u kojem su sadržani 

glavni zaključci iz rasprava, u čijem je 

utvrđivanju sudjelovao i predsjednik Odbora 

za europske poslove Gordan Jandroković. 

(Odbor za europske poslove)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski sabor 

Odbor za europske poslove 

Zagreb, 15. srpnja 2016. 


