
 

 

 
   HRVATSKI SABOR 
  SLUŽBA ZA MEDIJE 
 
 
 

 
ČETVRTO PLENARNO ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE 

PROCESA SURADNJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SEECP) 
 

(Zagreb, Hotel Westin), 8.-10. lipnja 2017. 
 

Na plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Procesa suradnje u 
jugoistočnoj Europi (SEECP) pozvani su predsjednici parlamenata 13 zemalja, 
a sjednicu SEECP-a voditi će predsjednik PS SEECP-a i predsjednik 
Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Na sjednici će se raspraviti i usvojiti 
izvješća i rezolucije triju glavnih odbora (Glavni odbor za gospodarstvo, 
infrastrukturu i energetiku, Glavni odbor za pravosuđe, unutarnje poslove i 
sigurnosnu suradnju te Glavni odbor za socijalni razvoj, obrazovanje, 
istraživanje i znanost). Odbori su Skupštini podnijeli izvješća s temama 
smanjenja ovisnosti o nabavci energije u jugoistočnoj Europi, sigurnosnih 
izazova i suradnje u visokom obrazovanju. Zasjedanje će završiti usvajanjem 
Deklaracije. 
  
U sklopu jednogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Procesom suradnje 
u jugoistočnoj Europi (SEECP), Hrvatski sabor od 1. srpnja 2016. do 1. srpnja 
2017. godine predsjeda Parlamentarnom skupštinom SEECP-a. U vrijeme 
hrvatskog predsjedanja, predsjednik Sabora obnaša dužnost predsjednika 
Parlamentarne skupštine SEECP-a.  
  
Parlamentarna skupština SEECP-a formalno je osnovana na inauguracijskoj 
sjednici održanoj 2014. godine u Rumunjskoj, a okuplja predstavnike 13 
parlamenata zemalja sudionica SEECP-a: Albanije, BiH, Bugarske, Crne Gore, 
Grčke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Moldove, Rumunjske, Slovenije, Srbije i 
Turske.  
  
Primarni cilj Parlamentarne skupštine SEECP-a jest jačanje suradnje i 
usklađivanje napora između parlamenata svih država sudionica radi promicanja 
i daljnjega osiguranja mira, sigurnosti, stabilnosti i solidarnosti u jugoistočnoj 
Europi.  
 
 
 
 
 
 



 

Informacije za medije: 
 
Plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Procesa suradnje u jugoistočnoj 
Europi (SEECP)  otvoreno je za medije. 
 
Prijevod 
Osiguran je simultani prijevod. 
 
Akreditiranje 
Molimo da se zahtjevi za akreditacije pošalju do 2. lipnja 2017. na e-mail 
mediji@sabor.hr 
 
Traženi podaci: 
1. Naziv medijske kuće 
2. Prezime i ime 
3. Funkcija (novinar, snimatelj, fotograf, tehničar) 
4. OIB 
5. Broj mobitela 
 
Izrađene akreditacije će se moći preuzeti na PRESS DESKU u hotelu Westin u 
subotu, 10. lipnja od 8.00 do 9.00 sati. 
 
Izjave za medije Trojke PS SEECP-a (voditeljica izaslanstva Parlamenta 
Republike Bugarske Snezhana Dukova, aktualni predsjednik PS SEECP-a  i 
predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković te budući predsjednik PS 
SEECP-a  i predsjednik slovenskog parlamenta Milan Brglez 
 
 
u 13:00 sati (Kristalna dvorana, Hotel Westin).  
 
 
 
Kontakt: 
 
dr. sc. Ivana Čerkez Britvić 
Hrvatski sabor / Croatian Parliament 
Služba za medije / Press Office 
savjetnik / adviser 
e-mail: icerkez@sabor.hr 
tel: +3851 4569-483 
fax: +3851 4569-611 


