BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru mjesečna je publikacija Odjela za europske
poslove Sabora. Bilten sadržava informacije o obavljanju europskih poslova u Saboru, pravnim
aktima koje institucije Unije dostavljaju nacionalnim parlamentima te o međuparlamentarnoj
suradnji.
Tema broja

Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC)
Zagreb, 19. – 20. siječnja 2020.
Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC) prvi je sastanak koji se održava u
okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem.
Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC – kratica
francuskog naziva Conférence des organes spécialisés en affaires communautaires) omogućuje
redovitu razmjenu stajališta između odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata
država članica, a Ugovorom iz Lisabona ovlaštena je podnijeti na razmatranje Europskom
parlamentu, Vijeću i Komisiji svaki doprinos koji smatra prikladnim te promicati razmjenu
informacija i najboljih praksi između nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta. COSAC
predstavlja jedini okvir međuparlamentarne suradnje na razini radnih tijela koji je institucionaliziran putem Osnivačkih ugovora.
Odluka o osnivanju COSAC-a donesena je na Konferenciji predsjednika parlamenata Europske
unije u Madridu 1989., a prvi sastanak COSAC-a održan je od 16. do 17. studenoga 1989. u
Parizu. COSAC se, prema odredbama Poslovnika, sastaje dva puta tijekom svakoga
šestomjesečnog predsjedanja Vijećem u državi predsjedateljici – jednom u formatu sastanka
predsjednika odbora i jednom na plenarnom sastanku. U rad COSAC-a uključen je Europski
parlament te, u svojstvu promatrača, odbori nadležni za europske poslove/integracije država
kandidatkinja.
U Zagrebu će se 19. i 20. siječnja okupiti predsjednici odbora za europske poslove nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije, uz predstavnike Europskog parlamenta te ostale
uzvanike, kako bi raspravljali o temama koje su u zajedničkom interesu Europske unije i
nacionalnih parlamenata u novom institucijskom sazivu. Sastanak predsjednika odbora
predstavlja pripremu za plenarni sastanak COSAC-a, koji će se održati od 24. do 26. svibnja
2020. u Zagrebu.
Glavne teme rasprava tijekom sastanka u Zagrebu vezane su uz prioritete hrvatskoga
predsjedanja Vijećem, koje će predstaviti predsjednik Vlade Andrej Plenković, te uz ulogu
nacionalnih parlamenata i COSAC-a u procesu donošenja odluka na razini Europske unije u
novom sazivu europskih institucija, o čemu će sudionici sastanka raspravljati s
potpredsjednicom Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravkom Šuicom i
prvom potpredsjednicom Europskog parlamenta Mairead McGuinness, zaduženom za odnose s
nacionalnim parlamentima.
Sastanak će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i otvoren je za javnost putem video
prijenosa koji će biti dostupan na web stranici parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja
Vijećem parleu2020.sabor.hr.
Program sastanka te ostale dokumente i informacije o sastanku pogledajte na
parleu2020.sabor.hr/hr/dogadanja/sastanak-predsjednika-odbora-za-poslove-unije-cosac.
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sastanak Odbora za europske poslove s Odborom za europske poslove Senata Francuske
Republike
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i članovi Odbora sastali su se
13. prosinca s predsjednikom Odbora za europske poslove Senata Francuske Republike Jeanom
Bizetom i članom Odbora Simonom Sutourom. Razgovaralo se o hrvatskom predsjedanju
Vijećem i politici proširenja na države jugoistočne Europe.
Milošević je kao osnovne prioritete hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a predstavio
zapošljavanje i gospodarski rast, energetsku i prometnu povezanost Europe, unutarnju i vanjsku
sigurnost EU-a i politiku proširenja te podsjetio na planirane aktivnosti parlamentarne dimenzije
predsjedanja.
Bizet je istaknuo kako je mišljenje zastupnika Senata da sadašnja politika proširenja nije
prikladna za politiku proširenja 21. stoljeća. Govoreći o hrvatskom predsjedanju naglasio je da je
ono posebno važno zbog donošenja proračuna te da će ga sa zanimanjem pratiti.
Posjet Tajništva COSAC-a
Tajništvo Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) uoči ili
na samom početku svakog predsjedanja odlazi u posjet državi predsjedateljici, s ciljem
informiranja o tijeku organizacijskih priprema za sastanke COSAC-a. Tajništvo osigurava
kontinuitet rada, a sastavljeno je od stalnog člana (kojega zajednički biraju i čije radno mjesto
sufinanciraju parlamenti država članica EU-a) te predstavnika parlamenata predsjedajuće Trojke
i Europskog parlamenta.
U posjetu Tajništva COSAC-a Zagrebu 15. i 16. prosinca sudjelovali su stalni član Tajništva
Kenneth Curmi, finski član Eero Aleksi Saynajakangas, rumunjski članovi Izabella Moldovan i
Ion-Tudor Dobrinescu, hrvatski član Igor Miškulin, predstavnik Europskog parlamenta Luis
Balsells Traver te predstavnici njemačkog Bundestaga Henning Penselin i Bundesrata Svenja
Wucherpfennig. U posjetu je sudjelovala i predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom
parlamentu Tanja Babić.
Tajništvo se sastalo s Koordinacijom za sastanke COSAC-a, koju čine tajnica Odbora za
europske poslove i voditeljica Koordinacije za sastanke COSAC-a Jelena Špiljak i suradnice u
Odboru i članice Koordinacije Klelija Anastazija Matanić i Anna-Maria Grubišić te
predstojnicom Ureda za međunarodne europske poslove Andreom Halambek. Tijekom sastanka
predstavljeni su programi sastanka predsjednika COSAC-a, koji će se održati 19. i 20. siječnja
2020., i LXIII. plenarnog sastanka COSAC-a, koji će se održati od 24. do 26. svibnja 2020.
Tajništvo COSAC-a upoznato je s prioritetima hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a. Ujedno
je predstavljen i vizualni identitet hrvatskoga predsjedanja te su organizirani i obilasci lokacija
na kojima će se održavati sastanci i prateće kulturne aktivnosti.
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Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u prosincu donio jedanaest zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 681

Konačni prijedlog zakona o
zaštiti zraka
Konačni prijedlog zakona o
klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
Konačni prijedlog zakona o
biljnom zdravstvu
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

9

PZE 682
PZE 759
PZE 775

PZE 776

PZE 685

PZE 665

PZE 664

PZE 666

PZE 656

PZE 596

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

15

donesen

2.

postupka
redovni

9

15

donesen

2.

redovni

9

15

donesen

2.

redovni

9

15

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakon
o kaznenom postupku
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopuni Zakona o
provedbi Uredbe (EZ) br. 122/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca
2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/
EZ i izmjenjuje i dopunjuje
Uredba (EZ) br. 1907/2006
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim
fondovima s javnom ponudom

9

15

donesen

2.

redovni

9

15

donesen

2.

redovni

9

15

donesen

2.

redovni

9

15

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
genetski modificiranim organizmima
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

9

15

donesen

2.

redovni

9

15

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Delegirane uredbe
Komisije (EU) 2016/161 od 2.
listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu

9

15

donesen

2.

redovni
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Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 21 pravni akt na hrvatskom jeziku, od toga 6 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 15 neobvezujućih pravnih akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.

Oznaka akta
COM (2019)
623

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o
ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu
međunarodnih trgovinskih pravila

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
12. 12. 2019.
....

Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarnih sjednica Europskog parlamenta u prosincu 2019.
U prosincu 2019. održane su dvije plenarne sjednice Europskog parlamenta (EP), izvanredna
sjednica u Bruxellesu 11. prosinca te redovna sjednica u Strasbourgu od 16. do 19. prosinca.

Glavni naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Europski zeleni plan
Predsjednica EK Ursula von der Leyen zastupnicima je 11. prosinca predstavila Europski zeleni
plan (eng. European Green Deal), strategiju za podizanje održivosti gospodarstva Europske unije
(EU) pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i
osiguravanjem uključive tranzicije.
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Europski zeleni plan jedan je od šest glavnih ciljeva Komisije tijekom razdoblja 2019. – 2024. Rad
EK na Europskom zelenom planu koordinirat će izvršni potpredsjednik Frans Timmermans.
Europski zeleni plan usmjeren je na pravednu tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu,
stvaranje okvira za ulaganja za održivu Europu, ambicioznije ciljeve smanjenja emisija te očuvanje
prirodnog okoliša u Europi. Plan će obuhvatiti inicijative i zakonodavne prijedloge za uspostavu
Fonda za pravednu tranziciju; ostvarivanje cilja o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. i novu
industrijsku strategiju EU-a; novi akcijski plan za kružno gospodarstvo i dekarbonizaciju energetski
intenzivnih industrija; plan ulaganja za održivu Europu i strategiju o zelenom financiranju;
proširenje sustava trgovanja emisijama; uvođenje poreza na emisije CO2; osnivanje Europske banke
za klimu; sveobuhvatan plan za povećanje cilja EU-a za smanjenje emisija na 55% do 2030.;
strategiju biološke raznolikosti do 2030.; novu strategiju za održivu hranu te strategiju za postupni
prelazak na nultu razinu onečišćenja, a nastavit će se i s borbom protiv plastičnog otpada i
mirkoplastike.
Europski zeleni plan sadržava okvirni plan s mjerama za unapređenje učinkovitog iskorištavanja
resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu
biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Detaljnije informacije o Europskom zelenom planu
dostupne su ovdje.
U raspravi, većina zastupnika podržala je predloženi Europski zeleni plan. Pritom su naglasak
stavili na koherentnu i konzistentnu industrijsku politiku, osiguravanje snažne socijalne dimenzije
Europskog zelenog plana, osiguravanje potrebnih sredstava u dugoročnim proračunu EU-a za
postizanje ciljeva Europskog zelenog plana te smanjenje birokracije. Pozvali su EK da pažljivo
razmotri socijalni i gospodarski učinak postizanja klimatske neutralnosti do 2050. kao i
„kontradikcije“ između klimatskih ciljeva i trgovinskih sporazuma EU-a s državama u kojima
vladaju niži standardi u pogledu očuvanja okoliša.
Zaključci sastanka Europskog vijeća, 12. i 13. prosinca 2019.
Europsko vijeće (EV) 12. prosinca usvojilo je zaključke o klimatskim promjenama, Višegodišnjem
financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., Konferenciji o budućnosti Europe,
odnosima EU-a s Afrikom, zastoju u radu mehanizma za rješavanje sporova Svjetske trgovinske
organizacije, nezakonitim aktivnostima bušenja koje Turska provodi u isključivom gospodarskom
pojasu Cipra te nedavnom potresu u Albaniji. EV (izuzev Poljske, op.a.) je potvrdilo cilj ostvarenja
klimatski neutralne EU do 2050. u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Pozvalo je hrvatsko
predsjedništvo Vijećem EU-a da radi na utvrđivanju stajališta Vijeća o sadržaju, opsegu, sastavu i
funkcioniranju Konferencije o budućnosti Europe, u suradnji s EP-om i Komisijom.
Brexit. Šefovi država ili vlada 27 država članica EU-a (EU27) raspravljali su i donijeli zaključke o
Brexitu i pripremama za pregovore o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine
(UK) nakon njezina povlačenja. Pozvali su na pravovremenu ratifikaciju i djelotvornu provedbu
Sporazuma o povlačenju. Komisiju su pozvali da Vijeću podnese nacrt sveobuhvatnog mandata za
budući odnos s UK neposredno nakon njezina povlačenja. Pozdravili su odluku EK da ponovno
imenuje Michela Barniera za pregovore o budućem odnosu. Pregovori o budućem odnosu nastavit
će se odvijati usklađeno i transparentno te u jedinstvu sa svim državama članicama. Vodit će se uz
koordinaciju i stalan dijalog s Vijećem i njegovim pripremnim tijelima.
U raspravi u kojoj su sudjelovali predsjednik EV-a Charles Michel i predsjednica EK von der
Leyen, velika većina zastupnika pozdravila je predanost EV-a ostvarivanju klimatske neutralnosti
EU-a do 2050. Kritički su se osvrnuli na izostanak konačnog dogovora o VFO-u te su pozvali na što
skorije postizanje dogovora kojim će se u dugoročnom proračunu EU-a osigurati potrebna sredstva
za ostvarivanje politika i ciljeva EU-a u sljedećem programskom razdoblju. Zastupnici su se
osvrnuli na parlamentarne izbore u UK i Brexit te su pozvali na pravovremeno zaključivanje
pregovora o budućem odnosu između EU-a i UK.
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Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepom
Borrellom i nadležnim povjerenicima raspravljali o kompatibilnosti aktualnog Sporazuma o
slobodnoj trgovini između EU-a i Mercosura i prijedloga EK za Europski zeleni plan, humanitarnoj
situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi te o strategiji EU-a za okončanje genitalnog
sakaćenja žena diljem svijeta.
Nakon prethodne rasprave doneseno je stajalište EP-a u prvom čitanju o makrofinancijskoj pomoći
Jordanu kao i nezakonodavne rezolucije o položaju Ujgura u Kini, stanju ljudskih prava i
demokracije u Nikaragvi te nasilnom gušenju nedavnih prosvjeda u Iranu kao i o kršenju ljudskih
prava, uključujući vjerske slobode, u Burkini Faso, Afganistanu te o ruskom zakonu o „stranim
agentima“.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Na marginama sjednice, 18. prosinca 2019., predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su:

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru
financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike;

Direktivu EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju
djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o tržištu
financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog
sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma;

Uredbu EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog
nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o
osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno
mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog
tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br.
600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji
se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim
ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2015/847 o
informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava.
Ovime je zakonodavni postupak završen te slijedi objava akata u Službenom listu EU-a. Tijek
zakonodavnog postupka u EP-u moguće je pratiti putem alata „Zakonodavni opservatorij“.
Informacije o aktivnostima nacionalnih parlamenata u okviru postupka donošenja odluka u EU-u
dostupne su na platformi IPEX. Sveobuhvatni pregled aktivnosti svih dionika uključenih u
zakonodavni postupak u EU-u dostupan je na bazi EUR-Lex.
Izbor Europskog ombudsmana
Zastupnici su izabrali Emily O'Reilly radi obnašanja dužnosti europskog ombudsmana do kraja
parlamentarnog saziva.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnim stranicama
votewatch.eu i mepranking.eu.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 13. do 16. siječnja 2020. u Strasbourgu. Na
dnevnom redu će, između ostaloga, 14. siječnja biti rasprava o programu i prioritetima hrvatskog
predsjedanja Vijećem EU-a. Kalendar sjednica za 2020. godinu dostupan je ovdje.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u
Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je na jednom sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), koji je
održan 9. prosinca 2019. Dnevni red obuhvaćao je sljedeće točke:

Jesenska gospodarska prognoza 2019.;

Konferencija o budućnosti Europe;
Studija «Deset godina preraspodjele između država članica EU-a»;

Interna pitanja.
Bilješka je dostupna na intranetu Sabora.


Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u prosincu
1. – 3. prosinca – Helsinki – LXII. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC)
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević, potpredsjednik Domagoj
Hajduković te članovi Ines Strenja i Ivan Ćelić sudjelovali su na sastanku Konferencije odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC), kao posljednjoj parlamentarnoj konferenciji
u okviru finskog predsjedanja Vijećem Europske unije.
Domagoj Ivan Milošević najavio je nadolazeće hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije s
pripadajućom parlamentarnom dimenzijom te objavio datume dvaju sastanaka COSAC-a koji će
se održati u Zagrebu. Sastanak predsjednika COSAC-a održat će se 19. i 20. siječnja 2020., a
LXIII. sastanak COSAC-a od 24. do 26. svibnja 2020. godine.
U uvodnom dijelu sudionici sastanka raspravljali su o uključivanju nacionalnih parlamenata u
Konferenciju o budućnosti Europe, čijim će radom koordinirati potpredsjednica Europske
komisije nadležna za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica. Potpredsjednik Europske
komisije nadležan za međuinstitucijske odnose Maroš Šefčovič u nastavku je predstavio planove
rada nove Komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen, također se posebno osvrnuvši na ulogu
nacionalnih parlamenata.
Raspravom o klimatskoj strategiji za Europu te izvješćem voditelja radne skupine Europske unije
za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom Michela Barniera zaključen je plenarni sastanak
COSAC-a, koji je ujedno bio i posljednji međuparlamentarni sastanak tijekom finskog
predsjedanja Vijećem Europske unije.
Predsjedanje COSAC-om 1. siječnja 2020. godine preuzima Odbor za europske poslove
Hrvatskoga sabora, a sljedeći sastanak COSAC-a održat će se u Zagrebu, 19. i 20. siječnja
2020. u formatu predsjednika odbora.
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4. prosinca – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Prioriteti vanjske politike
EU-a u novom institucijskom ciklusu“
Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač sudjelovao je na međuparlamentarnom
sastanku u organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) Europskog parlamenta. Sastanak o
temi „Prioriteti vanjske politike Europske unije u novom institucijskom ciklusu“ održan je s
ciljem razmjene mišljenja i stajališta o budućnosti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike te
politike proširenja Unije.
Na sastanku su se okupili zastupnici država članica Europske unije, Norveške i Europskog
parlamenta koji su u okviru rasprave „Prioriteti vanjske politike Europske unije za novi
institucijski ciklus“ razmijenili mišljenja s visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku i potpredsjednikom Europske komisije Josepom Borrellom. Tijekom sastanka
predstavljeno je i Godišnje izvješće o provedbi Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije.
Sudionici sastanka raspravljali su i o aktualnostima u susjedstvu Unije, budućnosti politike
proširenja te o modalitetima prevladavanja pomanjkanja vjerodostojnosti i poticanja reformi, a u
raspravi je sudjelovao i povjerenik Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivér Várhely.
Vezano uz pitanje otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom Kovač je
istaknuo da Hrvatska podržava proširenje te je izrazio nadu da će pregovori biti otvoreni tijekom
hrvatskom predsjedanja. Naglasio je da je Hrvatska kontinuirano predana osiguranju mira i
stabilnosti u regiji jugoistočne Europe.
Na marginama međuparlamentarnog sastanka Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta
Miro Kovač susreo se, na odvojenim sastancima, s visokim predstavnikom i potpredsjednikom
Komisije Josepom Borrellom i predsjednikom Odbora za vanjske poslove EP-a Davidom
McAllisterom.
Razgovaralo se o pripremama za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a i njegovoj parlamentarnoj
dimenziji. Kovač je informirao Borrella o predstojećoj Međuparlamentarnoj konferenciji o
Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici koja će se
održati u Zagrebu početkom ožujka 2020. Osvrnuo se i na predstojeći summit „Europska unija –
Zapadni Balkan“, koji će se održati početkom svibnja 2020. u Zagrebu.
5. prosinca – Zagreb – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića s
Konferencijom predsjednika Europskog parlamenta
U povodu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine,
predsjednik Hrvatskoga sabora Goran Jandroković i zastupnici uključeni u europske poslove
održali su sastanak s Konferencijom predsjednika Europskog parlamenta, koju čine predsjednik
EP-a David Maria Sassoli, predsjednici političkih skupina zastupnika te jedan predstavnik
nezavisnih zastupnika.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je kako će Hrvatski sabor kroz svoje aktivnosti
isticati prioritete hrvatskog predsjedanja, ali od svih tema posebno je važna europska perspektiva
susjednih zemalja koje žele postati članice Europske unije.Izrazio je nadu da će samit EU-a o
zapadnom Balkanu, koji se u svibnju održava u Zagrebu, "iznjedriti pozitivne poruke za sve one
zemlje koje žele postati članice Europske unije".
Osvrnuo se također na važnu temu Višegodišnjeg financijskog okvira, što može značiti još više
izdvajanja novca za Hrvatsku koja je među zemljama koje više dobivaju nego što uplaćuju u
europski proračun.

stranica 9

Uz predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića na sastanku su sudjelovali i predsjednici Odbora
za vanjsku politiku Miro Kovač, Odbora za obranu Igor Dragovan, Odbora za financije i državni
proračun Grozdana Perić, Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras,
Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Irena Petrijevčanin Vuksanović, Odbora za regionalni
razvoj i fondove Europske unije Branka Juričev-Martinčev, Mandatno-imunitetnog povjerenstva i
član Odobra za gospodarstvo Žarko Tušek te potpredsjednci Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost Petar Škorić, Odbora za obranu Anđelko Stričak, Odbora za financije i
državni proračun Boris Lalovac, Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Željko
Lacković te Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Damir Mateljan.
Najave međuparlamentarnih sastanaka u siječnju
9. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana
Jandrokovića s predsjednikom EV-a Charlesom Michelom
9. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – članovi Odbora za poljoprivredu sastaju se povjerenikom
Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Januszem Wojciechowskim
10. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana
Jandrokovića s predsjednicom EK-a Ursulom von der Leyen
10. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana
Jandrokovića i zastupnika s članovima Europske komisije
19. – 20. siječnja – Zagreb – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC), u okviru
parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem
21. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjeta izaslanstva Odbora za europske poslove
njemačkog Bundestaga
24. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet povjerenika Europske komisije za pravosuđe
Didiera Reyndersa
26. – 27. siječnja – Helsinki – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
27. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet izaslanstva Odbora za proračun Europskog
parlamenta
27. – 28. siječnja – Den Haag – posjet Europolu izaslanstva Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost
31. siječnja – Zagreb/Hrvatski sabor – sastanak izaslanstva Odbora za prava žena i jednakost
spolova (FEMM) EP-a s članovima Odbora za ravnopravnost spolova HS-a
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
Parlamentarna dimenzija hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije
19. – 20. siječnja – Zagreb – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC)
18. – 19. veljače – Bruxelles/Europski parlament – Europski parlamentarni tjedan 2020. u okviru
kojega se održava Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i međuparlamentarni sastanci
odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun
(BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a
2. – 4. ožujka – Zagreb – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj
politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
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22. – 23. ožujka – Zagreb – 6. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije
E uropske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol)
24. – 26. svibnja – Zagreb – LXIII. Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske
unije (COSAC)
Sastanci u organizaciji finskog parlamenta
26. – 27. siječnja – Helsinki – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
17. – 19. svibnja – Helsinki – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
Međuparlamentarni sastanci s nacionalnim parlamentima
5. ožujka – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora povodom
Međunarodnog dana žena 2020. na temu „25. obljetnica Deklaracije iz Beijinga i Platforme za
akciju“, u organizaciji Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) EP-a
15. travnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
„Poticanje promjena u poljoprivredi – kakvim ZPP-om prevladati buduće izazove?“, u
organizaciji Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) EP-a
28. travnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
„Radne metode Vijeća, uključujući transparentnost“, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja
(AFCO) EP-a
23. lipnja – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu „Tekući
vanjski i sigurnosni izazovi EU-a“, (tema TBC) u organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET)
EP-a
Sastanci za koje nisu određeni datumi:
Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu „Financiranje za
razvoj“, u organizaciji Odbora za razvoj (DEVE) EP-a
Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu „Upravljanje azilom
i migracijama“, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
(LIBE) EP-a
Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu „Europsko jamstvo
za djecu – European Child Guarantee“, u organizaciji Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
(EMPL) EP-a
svibanj ili lipanj – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na temu u
organizaciji Odbora za pravna pitanja (JURI) EP-a
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