
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 

 

Njemačko predsjedanje Vijećem Europske unije 

 

Njemačka je, nakon Hrvatske, preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije u razdoblju od    

1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine. 

Ujedno, prema rasporedu predsjedanja Vijećem do 2030. godine, započeo je i novi Trio koji 

čine predsjedništva Njemačke, Portugala i Slovenije, u razdoblju od 1. srpnja 2020. do           

31. prosinca 2021. godine. Trio, kao sustav uveden Ugovorom iz Lisabona, omogućuje         

državama članicama blisku suradnju u definiranju dugoročnih ciljeva i pripreme zajedničkog 

programa u kojem se utvrđuju teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 

18 mjeseci. Na temelju tog programa svaka od država Trija priprema svoj detaljni šestomjesečni 

program predsjedanja Vijećem. 

Osamnaestomjesečni program Vijeća za razdoblje od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021., koji 

su pripremili njemačko, portugalsko i slovensko predsjedništvo i visoki predstavnik EU-a za 

vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji predsjeda Vijećem za vanjske poslove, ističe kao  

najvažniji prioritet Trija odgovor na pandemiju bolesti Covid-19 i njezine posljedice putem  

provedbe svih odgovarajućih mjera kojima se doprinosi snažnom oporavku europskoga         

gospodarstva, u skladu sa strategijom održivog i uključivog rasta, kojom se uzima u obzir cilj 

postizanja klimatske neutralnosti do 2050., pristupa rješavanju znatnih posljedica za društvo i 

vodi računa o ljudskoj dimenziji. U Programu se naglašava kako je neophodno osigurati       

normalan rad europskih institucija kako bi Trio ostvario konkretan napredak u provedbi       

Strateškog programa za razdoblje 2019. – 2024. 

 

Program i prioriteti njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a 

Pod sloganom „Zajedno za oporavak Europe” njemačko predsjedanje Vijećem usredotočeno je 

na šest prioritetnih područja: (i) trajno prevladavanje pandemije Covida-19 i ekonomski       

oporavak, (ii) jača i inovativnija Europa, (iii) pravedna Europa, (iv) održiva Europa, (v) Europa 

sigurnosti i zajedničkih vrijednosti te (vi) jaka Europa u svijetu. 

U središte Programa i aktivnosti njemačkog predsjedanja stavljen je oporavak i jačanje otpornosti 

Europske unije na buduće krize, s naglaskom na mjere za prevladavanje socijalnih i gospodarskih 

posljedica pandemije Covida-19. 

Njemačko predsjedanje usmjereno je i na donošenje mjera koje će doprinijeti jačoj i inovativnoj 

Europi, utemeljenoj na širenju digitalnog i tehnološkog suvereniteta, povećanju konkurentnosti i 

oblikovanju održive i stabilne financijske arhitekture. 

Socijalna kohezija, socijalna sigurnost i solidarnost temelj su pravedne Europe. Pandemija Covida

-19 dovela je do velikih poremećaja u svakodnevnom životu Europljana i pogoršala nejednakosti. 

Stoga će njemačko predsjedanje staviti naglasak na socijalne posljedice krize, očuvanje socijalne 

kohezije te promicanje dugoročne perspektive mladih u Europi kao i međugeneracijske            

solidarnosti. To se posebno odnosi na zaštitu djece i starijih osoba, koji su posebno ranjivi u     

kriznim vremenima.  
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Također, potrebno je poboljšati ravnopravnost žena i muškaraca, uzeti u obzir interese osoba s    

invaliditetom i promovirati aktivno civilno društvo. 

Cilj je njemačkog predsjedanja na održiv i uključiv način prevladati gospodarske i socijalne          

posljedice pandemije Covida-19 i na taj način pomoći oblikovanju prijelaza na održivo                

gospodarstvo. Prioriteti u provedbi tog cilja su ambiciozna klimatska politika, politika okoliša i   

bioraznolikosti, s težištem na Agendi 2030 za održivi razvoj UN-a. Ujedno je za njemačko        

predsjedanje važno daljnje osiguranje izvršavanja uloge Europske unije i država članica u            

međunarodnoj areni kao ambicioznih i aktivnih igrača na području klimatske diplomacije,           

održivosti i europskih vrijednosti. 

Prioritet njemačkog predsjedanja je i jačanje europskih vrijednosti i sigurnosti, s naglaskom na    

reformama politike azila i migracija. Europa treba ostati mjesto gdje će se svi ljudi, bez obzira na 

podrijetlo, uvjerenja i svjetonazor, osjećati slobodno i sigurno.  

Za vrijeme svog predsjedanja, Njemačka će podržati visokog predstavnika EU-a za vanjske poslove 

i sigurnosnu politiku, stavljajući se u službu ujedinjene, odgovorne i snažne europske politike    

vanjskog djelovanja s uvjerenjem da se samo zajedničkim djelovanjem mogu učinkovito rješavati 

međunarodni izazovi, ostvariti interesi i braniti europske vrijednosti. 

Glavni je cilj predsjedanja, nakon postizanja dogovora Europskog vijeća o sljedećem                   

Višegodišnjem financijskom okviru i planu oporavka, osigurati njihovo brzo donošenje i primjenu.  

Također, u fokusu njemačkog predsjedanja je i postizanje dogovora o budućim odnosima između 

Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.  

Njemačko predsjedanje predano je pokretanju Konferencije o budućnosti Europe još tijekom 2020., 

nakon što bude dogovoren međuinstitucijski sporazum između tri institucije. Konferencija o       

budućnosti Europe treba ostvariti konkretne rezultate za europske građane i doprinijeti              

srednjoročnom i dugoročnom razvoju europskih politika s ciljem uspješnog suočavanja s          

trenutačnim i budućim izazovima. 

 

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima 

 

Aktivnosti Odbora za europske poslove 

 

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora za europske poslove u 10. sazivu izabrani su na     

1. sjednici Hrvatskoga sabora 22. srpnja 2020.  

Za predsjednika Odbora izabran je Domagoj Hajduković, za potpredsjednike Bojan Glavašević i 

Domagoj Ivan Milošević te za članove Krešimir Ačkar, Marijana Balić, Danica Baričević,     

Stephen Nikola Bartulica, Gari Cappelli, Ivan Ćelić, Erik Fabijanić, Sabina Glasovac, Marko   

Kuzmanić, Marko Pavić, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Zvonimir Troskot.  

Odbor za europske poslove održao je u srpnju 2020. jednu sjednicu Odbora. Na 1. sjednici       

održanoj 28. srpnja raspravljalo se o četiri točke dnevnog reda. 

 Izvješće o izvanrednom sastanku Europskog vijeća održanom u Bruxellesu od 17. do 21. 

srpnja 2020. 

Vlada Republike Hrvatske je u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade u       

europskim poslovima dostavila pisano Izvješće o izvanrednom sastanku Europskog vijeća koji se 

održao u Bruxellesu od 17. do 21. srpnja 2020. Izvješće je na sjednici Odbora predstavio          

potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić. 
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Izvanredni sastanak Europskoga vijeća, na kojem je postignut politički dogovor o Višegodišnjem 

financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. i Planu za oporavak Europe, u svom    

petodnevnom trajanju bio je jedan od najdužih u povijesti Europske unije. Sastanak je održan uz 

pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i postrožena protokolarna pravila. To je ujedno 

bio i prvi sastanak EV u fizičkom formatu nakon veljače i izbijanja pandemije Covida-19. Na 

čelu hrvatskog izaslanstva bio je predsjednik Vlade Andrej Plenković. 

Potpredsjednik Vlade obrazložio je kako je postignut dogovor o prijedlogu Europske komisije od 

27. svibnja 2020., koji obuhvaća revidirani VFO u visini od 1 100 milijardi eura te Plan za      

oporavak „EU sljedeće generacije“ u visini od 750 milijardi eura, što ukupno čini 1 850 milijardi 

eura za oporavak i razvoj EU-a. Prema prijedlogu Europske komisije, 750 milijardi eura iz Plana 

za oporavak Europska unija bi financirala privremenim podizanjem gornje granice vlastitih    

sredstava na 2,00 posto bruto nacionalnog dohotka EU-a i zaduživanjem na financijskim          

tržištima, uz rok otplate do 2058. godine, a Plan za oporavak bi se temeljio na bespovratnim   

sredstvima u iznosu od 500 milijardi eura, dok bi ostatak od 250 milijardi eura bio na                

raspolaganju državama članicama u obliku zajmova. Pojedine države članice usprotivile su se  

takvoj raspodjeli te je kompromisno postignut dogovor o raspodjeli sredstava u omjeru 390      

milijardi eura bespovratnih sredstava i 360 milijardi eura zajmova, dok je prijedlog iznosa VFO-a 

smanjen na 1 074,3 milijarde eura, čime ukupna vrijednost revidiranog predloženog paketa iznosi 

1 824,3 milijarde eura.  

Hrvatskoj će u narednoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi biti na raspolaganju oko 12,7 

milijardi eura iz novog VFO-a, te oko 9,395 milijardi eura iz Plana za oporavak, odnosno ukupno 

nešto više od 22 milijarde eura. Potpredsjednik Vlade i ministar financija je kao poseban          

pregovarački uspjeh predsjednika Vlade naveo osiguranje dodatne alokacije za Hrvatsku u iznosu 

od 400 milijuna eura u okviru kohezijske politike, kroz točku 65. usvojenih Zaključaka             

Europskog vijeća, koja se po svojoj formulaciji odnosi samo na Hrvatsku. Osigurano je i dodatnih 

100 milijuna eura hrvatske nacionalne omotnice za potporu ruralnom razvoju. Poseban uspjeh 

predstavlja i zadržavanje razine sufinanciranja za projekte u odnosu 85:15 posto, što je Hrvatskoj 

bilo posebno važno, kao i zadržavanje pravila N+3. Vlada je zadovoljna i omjerom bespovratnih 

sredstava i zajmova koji će biti na raspolaganju Hrvatskoj u okviru Plana za oporavak, posebno u 

okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, gdje je omjer otprilike 3 prema 1 u korist               

bespovratnih sredstava. Hrvatska će u narednom sedmogodišnjem razdoblju u proračun EU-a   

uplatiti oko 4,6 milijardi eura u godišnjim obrocima od oko 650 milijuna eura godišnje, što je    

gotovo pet puta manji iznos od iznosa sredstava koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju u istom  

razdoblju. 

Zaključno je potpredsjednik Vlade i ministar financija rekao da Hrvatska može biti zadovoljna, no 

naglasio je kako predstoji veliki posao, s obzirom da će povlačenje sredstava ovisiti o               

Nacionalnom planu oporavka, vezanim uz Europski semestar. Najavio je kako će predstaviti    

Nacionalni plan oporavka u Hrvatskom saboru, na zajedničkoj sjednici Odbora za europske      

poslove i Odbora za financije i državni proračun. 

Članovi Odbora za europske poslove, nazočni zastupnici u Hrvatskom saboru i član Europskog 

parlamenta izabran u Hrvatskoj su se u raspravi osvrnuli na uspjeh Hrvatske na izvanrednom    

sastanku Europskog vijeća. Iskazali su posebno zanimanje za pitanja povezivanja poštovanja   

vladavine prava s korištenjem sredstava iz novog VFO-a i Plana za oporavak, reforme na         

području zdravstvenog i mirovinskog sustava, te utjecaja ovogodišnje krize na ulazak u            

europodručje. Ukazano je na potrebu boljeg usmjeravanja sredstava namijenjenih za                 

poljoprivredu. Razgovaralo se i o stajalištu Europskog parlamenta o novom VFO-u, a ukazano je i 

na stav da  je aktualna kriza ujedno i prilika za Hrvatsku. U tom smislu zastupnici su posebno  

naglasili potrebu provođenja strukturnih reformi, radi osiguranja što bolje apsorpcije europskih 

sredstava. Postavljeno je i pitanje ratifikacije Odluke o izmjeni Odluke o vlastitim sredstvima  

Europske unije u Hrvatskom saboru i nacionalnim parlamentima država članica EU-a. 
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Nakon provedene rasprave Odbor je donio zaključak kojim je prihvatio Izvješće. 

 

 Izvješće o aktivnostima i rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja – 

30. lipnja 2020.)  

Izvješće je na sjednici Odbora predstavio ministar vanjskih i europskih poslova, posebno          

istaknuvši izvanredne okolnosti u kojima se odvijalo prvo hrvatsko predsjedanje Vijećem         

Europske unije, s obzirom na pandemiju bolesti Covid-19, ali i izazova povezanih s migracijskom 

krizom. Predsjedanje je bilo obilježeno i početkom novog institucijskog ciklusa na razini          

Europske unije, osobito preuzimanjem dužnosti novog saziva Europske komisije na čelu s      

predsjednicom Ursulom von der Leyen te izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz članstva u Europskoj 

uniji.  

Prioriteti hrvatskog predsjedanja bili su podijeljeni u četiri stupa: i) Europa koja se razvija; ii)  

Europa koja povezuje; iii) Europa koja štiti, te iv) Utjecajna Europa, koji su ujedno činili tematske 

cjeline predsjedanja. Slogan predsjedanja bio je „Snažna Europa u svijetu punom izazova“. U  

Hrvatskoj se, i to pretežno u Zagrebu, trebalo održati više stotina sastanaka i događanja u okviru 

hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. Sastanci su se redovito održavali do sredine ožujka, kada 

je izbijanje pandemije Covida-19 uzrokovalo postupno otkazivanje sastanaka te se u konačnici u 

Hrvatskoj više nisu održavali fizički sastanci u okviru predsjedanja. Hrvatsko se predsjedanje  

međutim brzo prilagodilo novonastaloj situaciji te je kontinuitet rada održan kroz redovite        

videokonferencije. Hrvatsko predsjedanje je u tom smislu bilo prvo digitalno predsjedanje u     

povijesti Europske unije. Videokonferencijskim putem je održan i sastanak na vrhu Europske  

unije i Zapadnog Balkana, na kojemu je donesena odluka o otvaranju pretpristupnih pregovora s 

Republikom Albanijom i Republikom Sjevernom Makedonijom, što ministar smatra velikim    

uspjehom hrvatskog predsjedanja. 

Predsjednik Odbora za europske poslove osvrnuo se na parlamentarnu dimenziju hrvatskog    

predsjedanja Vijećem EU-a, koja je također bila pogođena pandemijom Covida-19 i posljedicama 

zagrebačkog potresa. Od pet planiranih međuparlamentarnih konferencija i sastanaka održala su 

se tri, dok su dva otkazana. Naknadno je održana jedna videokonferencija i pisana razmjena     

mišljenja. Odbor za europske poslove bio je domaćin sastanka predsjednika Konferencije odbora 

za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) 19. i 20. siječnja 2020. u Zagrebu, a    

umjesto otkazanog LXIII. sastanka COSAC-a od 24. do 26. svibnja 2020., održan je                 

videokonferencijski izvanredni sastanak predsjednika COSAC-a 16. lipnja 2020. 

Članovi Odbora su u raspravi izrazili razumijevanje za specifične okolnosti u kojima se odvijalo 

prvo hrvatsko predsjedanje. Pohvaljeni su napori poduzeti kako bi se otvorili pretpristupni       

pregovori s Republikom Sjevernom Makedonijom i Republikom Albanijom, te provedba          

digitalnog predsjedanja. Naglašena je važnost nastavka politike proširenja za europeizaciju regije 

Jugoistočne Europe. Članovi Odbora zanimali su se, između ostaloga, za suradnju s civilnim   

društvom tijekom hrvatskog predsjedanja, pitanje europske solidarnosti u počecima javne      

zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covida-19 te o učinjenom od strane hrvatskog      

predsjedanja na osiguranju prikladnog sudjelovanja nacionalnih parlamenata u Konferenciji o  

budućnosti Europe.  

Ministar vanjskih i europskih poslova zaključno je naglasio ulogu hrvatskog predsjedanja u     

provedbi repatrijacije državljana Europske unije u počecima krize izazvane pandemijom           

Covida-19. Hrvatsko iskustvo predsjedanja ocijenio je vrijednim, osobito za prenošenje znanja 

državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama. Državna tajnica u Ministarstvu   

vanjskih i europskih poslova osvrnula se na stajalište usvojeno tijekom hrvatskog predsjedanja, 

kojim se snažno podržava sudjelovanje nacionalnih parlamenata u Konferenciji o budućnosti   

Europe. 
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Nakon provedene rasprave Odbor je donio zaključak kojim je prihvatio Izvješće. 

 

 Prijedlog poslovnika o radu Odbora za europske poslove   

Predsjednik Odbora predstavio je Prijedlog poslovnika o radu Odbora za europske poslove kojim 

se uređuje način rada Odbora u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade          

Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora.  

Prijedlogom poslovnika predlaže se urediti sljedeće: prava i dužnosti predsjednika,                   

potpredsjednika i članova Odbora, način rada Odbora, suradnja Odbora s drugim radnim tijelima 

Hrvatskoga sabora, javnost rada Odbora, obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova 

za potrebe Odbora i suradnja s tijelima državne uprave čiji predstavnici zastupaju Republiku    

Hrvatsku u odgovarajućim postupcima odlučivanja ili raspravama na razini Europske unije.  

Bez rasprave članovi Odbora donijeli su Poslovnik o radu Odbora. 

 

 Dogovor o radu Odbora.  

Predsjednik Odbora predstavio je stručnu službu Odbora za europske poslove te je ukratko    

predstavio aktivnosti u okviru predsjedajuće Trojke COSAC-a povezane s hrvatskom               

parlamentarnom dimenzijom Predsjedanja Vijećem EU-a kao i sljedeće sastanke COSAC-a. 

 

Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije 

 

Sastanak Europskog vijeća 

Predsjednik Vlade je na 1. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. podnio Izvješće o izvanrednom    

sastanku Europskoga vijeća održanom 17. – 21. srpnja 2020.  u Bruxellesu.  

Nakon održane rasprave Sabor je 31. srpnja 2020. prihvatio Izvješće. 

 

Predsjedanje Vijećem Europske unije 

Predsjednik Vlade je na 1. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. podnio  Izvješće o aktivnostima i 

rezultatima hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja – 30. lipnja 2020.).  

Nakon održane rasprave Sabor je 31. srpnja 2020. prihvatio Izvješće. 

 

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. srpnja 2020. institucije Europske unije izravno su dostavile  Hrvatskom 

saboru ukupno 53 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 24 prijedloga obvezujućih akata 

u  nezakonodavnom postupku i 29 neobvezujućih pravnih akata.   
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https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2020-07-27/110001/IZVJ_PREDSJED_VRH_SASTANAK_EV_17_21_7_2020.pdf
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2020-07-27/103902/IZVJESCE_VRH_AKTIVNOSTI_PREDSJEDANJE.pdf
http://www.sabor.hr/HR


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. 

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA

 

RIBARSTVO

 

PRORAČUNI

 

USTAVNA PITANJA

 

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE 

 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2020) 

332 

Prijedlog odluke Vijeća kojom se Francuskoj odobrava 

primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na 

„tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj 

Gijani, Martiniqueu i Réunionu 

24. 7. 2020. 

22. 10. 2020. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2020) 
308 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o          
utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole         
primjenjivih na području Konvencije Međuameričke        
komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 
520/2007 

14. 7. 2020. 
... 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2020) 

319 

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/

EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o           

financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o  

Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o 

osnivanju Europske zajednice 

15. 7. 2020. 

... 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2020) 

323 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekogra-

ničnim plaćanjima u Uniji (kodificirani tekst) (Tekst        

značajan za EGP) 

17. 7. 2020. 

... 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2020) 

309 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u 

pogledu postupka opoziva 

13. 7. 2020. 

9. 10. 2020. 
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https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200332.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200332.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200308.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200308.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200319.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200319.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200323.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200323.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200309.do?appLng=HR
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200309.do?appLng=HR


Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije 

 

Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,      

komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju        

provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću     

pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.  

 

Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:  
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Komunikacija  

Pripravnost zdravstva EU-a za brzo djelovanje u slučaju izbijanja bolesti Covid-19,  

COM(2020) 318 

 

Komisija u Komunikaciji objavljuje mjere za jačanje pripravnosti zdravstva EU-a za slučajeve 

izbijanja bolesti Covid-19. Komisija je od samog početka koordinirala razmjenu informacija i 

preporuka u pogledu prekograničnih djelovanja i mjera na području zdravlja. Kontinuirani   

oprez i brz odgovor Komisije i država članica ključni su kako bi se osiguralo ograničenje     

širenje virusa i izbjeglo novo opće ograničenje kretanja. 

Komunikacija je usmjerena na sve mjere potrebne za poboljšanje pripravnosti, uključujući    

testiranje i praćenje kontakata, poboljšani nadzor javnog zdravlja i širi pristup medicinskim 

protumjerama kao što su osobna zaštitna oprema, lijekovi i medicinski proizvodi. Uključene su 

i mjere za povećanje kapaciteta u slučaju povećane potražnje za zdravstvenom skrbi,            

nefarmaceutske protumjere, potpora manjinama i ugroženim osobama te mjere za smanjenje 

tereta sezonske gripe. 

U Komunikaciji se iznosi niz prioritetnih mjera koje trebaju poduzeti nacionalna tijela,         

Komisija i agencije EU-a: 

 Povećani obuhvat testiranja, praćenje kontakata i nadzor koji provode tijela javnog     

zdravstva kako bi se ograničilo širenje bolesti, 

 Osiguravanje neometane opskrbe osobnom zaštitnom opremom, lijekovima i               

medicinskim proizvodima s pomoću mehanizama kao što su zajednička nabava u         

izvanrednim situacijama i strateške zalihe EU-a, 

 Održavanje brzog pristupa kapacitetima javnoga zdravstva za slučaj povećane              

potražnje bez zanemarivanja drugih područja zdravstvene zaštite, uključujući financijsku 

potporu za prijevoz medicinskog osoblja i pacijenata između država članica i               

koordinaciju raspoređivanja zdravstvenih timova i opreme za hitne slučajeve u zemlje 

koje to zatraže u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, 

 Pružanje ciljanih i lokaliziranih nefarmaceutskih mjera na temelju istraživanja i dokaza te 

pravovremena razmjena informacija o učinkovitosti ponovno uvedenih mjera, 

 Pružanje potpore ugroženim skupinama kao što su starije osobe, osobe s prethodnim 

zdravstvenim problemima i one s margina društva razmjenom najboljih metoda testiranja, 

skrbi i liječenja, uključujući u području mentalnog zdravlja i psihosocijalne potpore, 

 Smanjenje tereta sezonske gripe većom procijepljenošću i drugim sredstvima kao što je 

osiguravanje nabave dodatnih količina cjepiva protiv gripe na nacionalnoj razini kako bi 

se izbjegao dodatni pritisak na ionako opterećene zdravstvene sustave. 

Komisija će i dalje u koordinaciji s drugim globalnim akterima, uključujući Ujedinjene narode i 

WHO, nastojati osigurati adekvatan međunarodni odgovor na ovu globalnu prijetnju zdravlju, 

uključujući pravedan pristup cjepivu protiv bolesti Covid-19. 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200318.do?appLng=HR


Iz Europskog parlamenta 

 

Posljednja plenarna sjednica Europskog parlamenta prije ljetne stanke već je, uhodano, održana u 

prilagođenim uvjetima rada EP-a uslijed bolesti Covida-19. Nastavljeno je s primjenom hibridnog 

postupka koji zastupnicima omogućava sudjelovanje u plenarnim raspravama i putem               

videokonferencije, dok se glasovanje odvijalo putem e-pošte.  

 

Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih rezolucija 

 

Program i prioriteti njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije 

Njemačka kancelarka Angela Merkel zastupnicima je predstavila glavne naglaske programa te 

prioritete njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije u razdoblju 1. srpnja – 31. prosinca 

2020. U raspravi sa zastupnicima sudjelovala je i predsjednica Europske komisije Ursula von der 

Leyen koja je ponovno podcrtala značaj pravovremenog donošenja instrumenta za oporavak pod 

nazivom EU sljedeće generacije (Next Generation EU) i Višegodišnjeg financijskog okvira za 

sljedeće programsko razdoblje (v. br. 70 biltena „Europski poslovi u Hrvatskom saboru“).  

U svom izlaganju kancelarka Merkel istaknula je kako će ključni prioritet njemačkog predsjedanja 

biti rad na izlasku iz trenutačne krize uzrokovane pandemijom Covida-19 te ekonomski oporavak, 

a kako bi EU iz krize izašla ujedinjena i snažna. Pritom je podcrtala važnost suradnje, zajedničkog 

djelovanja i solidarnosti, a kako bi se izgradila zelena, inovativna, održiva, digitalna i              

konkurentnija EU. 

Zastupnici iz većih klubova zastupnika (EPP, S&D, Renew Europe) pozdravili su prioritete      

njemačkog predsjedanja Vijećem, a osobito činjenicu da je naglasak stavljen na plan oporavka i 

novi VFO. Pozvali su na solidarnost i očuvanje duha zajednice (EPP), prevladavanje razlika i    

podjela između sjevera i juga, istoka i zapada, te stvaranje pravednijeg i održivijeg društva za   

dobrobit građana EU-a (S&D), poštovanje europskih vrijednosti, a osobito vladavine prava 

(Renew Europe) te posvećivanje iste pažnje i odlučnosti klimatskoj krizi kao što je to slučaj s   

krizom uzrokovanom pandemijom Covida-19 (Zeleni/ESS). Zastupnici iz euroskeptičnih klubova 

(ID, GUE/NGL) bili su kritičnijih stavova glede programa i prioriteta njemačkog predsjedanja 

Vijećem, dok su zastupnici iz redova ECR-a ponovno izrazili kritiku na odgovor EU-a na        

pandemiju Covida-19 i pozvali na obnovu izvornog duha EU-a te ulaganje u oživljavanje         

gospodarstva i ponovno pokretanje jedinstvenog tržišta. 

Popis prioritetnih predmeta za vrijeme njemačkog predsjedanja Vijećem dostupan je ovdje. 

 

Zaključci sastanka Europskog vijeća od 19. lipnja i priprema posebnog sastanka Europskog vijeća 

koji će se održati 17. i 18. srpnja 2020. u Bruxellesu 

Šefovi država ili vlada država članica EU-a su putem videokonferencije 19. lipnja 2020.           

raspravljali o prijedlozima instrumenta za oporavak kako bi se odgovorilo na krizu uzrokovanu 

bolešću Covid-19 i VFO za razdoblje 2021. - 2027. koji je EK predstavila 27. svibnja 2020. (v. br. 

70 biltena „Europski poslovi u Hrvatskom saboru“). Osvrnuli su se i na odnose EU-a i Ujedinjene 

Kraljevine (UK) nastavno na videokonferenciju na visokoj razini koja se održala 15. lipnja 2020. 

te trenutačno stanje provedbe sporazuma iz Minska.  

Za 17. i 18. srpnja 2020. u Bruxellesu sazvan je poseban sastanak EV-a kako bi šefovi država ili 

vlada država članica nastavili raspravu o planu oporavka te o dugoročnom proračunu EU-a. 

U raspravi sa zastupnicima sudjelovali su predsjednik EV-a Charles Michel i potpredsjednik EK 

zadužen za međuinstitucijske odnose i predviđanja Maroš Šefčovič.  
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Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, Bruxelles, 8. – 10. srpnja 2020. 

https://www.eu2020.de/blob/2360248/978a43ce17c65efa8f506c2a484c8f2c/pdf-programm-en-data.pdf
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Bilten%20Europski%20poslovi%20u%20Hrvatskom%20saboru%2C%20br.%2070%2C%20lipanj%202020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651985/EPRS_BRI(2020)651985_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/european-council/2020/06/19/
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Bilten%20Europski%20poslovi%20u%20Hrvatskom%20saboru%2C%20br.%2070%2C%20lipanj%202020.pdf
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Bilten%20Europski%20poslovi%20u%20Hrvatskom%20saboru%2C%20br.%2070%2C%20lipanj%202020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/international-summit/2020/06/15/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/08/a-strong-appeal-for-ambitious-cooperation-report-by-president-charles-michel-at-the-european-parliament-on-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-of-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-08-ITM-012_HR.html


Većina zastupnika ponovno je istaknula da prijedlozi Komisije za paket oporavka i dugoročni 

proračun EU-a predstavljaju tek minimum prihvatljiv EP-u. Zatražili su razradu odgovarajućeg 

plana otplate, uključujući nekoliko novih izvora prihoda u smislu „vlastitih sredstava EU-a” poput 

digitalnog poreza ili sredstava prikupljenih u okviru sustava trgovanja emisijama (ETS). Pojedini 

zastupnici naglasili su da planovi za oporavak ne smiju dovesti do novih mjera štednje, odnosno 

da se ulaganjima treba ojačati otpornost EU-a. Također, podcrtali su značaj poštivanja vladavine 

prava, kao jednog od kriterija za dodjelu sredstava.  

Stajališta i preporuke EP-a o novom VFO-u, vlastitim sredstvima i Planu za oporavak sadržana su u 

rezolucijama iz svibnja i travnja 2020.  

 

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i instrument EU sljedeće generacije 

U skladu s člankom 324. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) u Bruxellesu su se 8. srpnja 

2020. sastali čelnici vodećih četiriju institucija EU-a – predsjednica EK-a von der Leyen,       

predsjednik EP-a David Maria Sassoli, njemačka kancelarka Merkel (u ime Vijeća EU-a) i     

predsjednik EV-a Charles Michel – kako bi razmotrili napredak u raspravama o sljedećem VFO-u 

i novom instrumentu za oporavak EU sljedeće generacije te pripremili intenzivne međuinstitucij-

ske pregovore koji slijede. Podcrtali su važnost postizanja dogovora na predstojećem sastanku EV

-a kako bi se omogućio pravovremeni početak međuinstitucijskih pregovora. 

Nakon provedenih bilateralnih konzultacija s čelnicima EU-a i čelnicima triju glavnih institucija 

EU-a predsjednik EV-a predstavio je 10. srpnja 2020. tzv. „pregovaračku kutiju“, svoj prijedlog 

VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i Plana za oporavak koji će biti podloga za raspravu na         

posebnom sastanku EV-a 17. i 18. srpnja. Predložena „pregovaračka kutija“ temelji se na šest  

gradivnih blokova: 

1. veličina VFO-a: predloženo je 1 074 milijardi eura za ispunjavanje dugoročnih ciljeva EU-a 

(EK je predložila 1100 milijardi eura); prijedlog se u velikoj mjeri temelji na prijedlogu iz 

veljače koji odražava dvogodišnje pregovore između država članica; 

2. rabati: Danska, Njemačka, Nizozemska, Austrija i Švedska zadržala bi paušalne rabate;  

3. veličina fonda za oporavak (EU sljedeće generacije): ostaje 750 milijardi eura (500 milijardi 

eura u obliku bespovratnih sredstava, a 250 milijardi eura u obliku zajmova državama     

članicama); 

4. krediti i bespovratna sredstva: predloženo je očuvanje ravnoteže između zajmova, garancija 

i davanja kako bi se izbjeglo preopterećivanje država članica s visokim razinama duga;  

ključni korak i za budućnost jedinstvenog tržišta i za sprečavanje veće fragmentacije i     

nejednakosti;  

5. izdvajanja za Instrument za oporavak i otpornost (prvi stup EU sljedeće generacije):        

predloženo je da najveći dio sredstava, odnosno 70 % bude iskorišten 2021. i 2022., a     

preostalih 30 % do kraja 2023. godine (prema preliminarnim izračunima, u prvom krugu 

Hrvatska bi dobila 7,3 milijardi eura bespovratnih sredstva, a 2,65 milijardi eura kroz      

zajmove); 

6. upravljanje i uvjetovanost – tri ključna cilja: 

  države članice trebaju pripremiti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost s 

 planiranim reformama i investicijskim planom za razdoblje 2021. – 2023. Ovi bi se 

 planovi, u slučaju potrebe, revidirali i prilagodili 2022. kako bi se u obzir uzela završ

 na alokacija predviđena za 2023. godinu, o čemu će konačnu odluku donijeti Vijeće 

 kvalificiranom većinom, nastavno na prijedlog EK; 

 klimatske promjene: predloženo usmjeravanje 30% sredstava za projekte povezane s 

klimom i usklađivanje troškova u okviru VFO-a i EU sljedeće generacije sa            

klimatskim ciljevima EU-a (cilj klimatske neutralnosti EU-a do 2050., Agenda za   

klimu 2030. i Pariški sporazum o klimi);   

 vladavina prava i europske vrijednosti: predložena je snažna uvjetovanost poštivanja 

vladavine prava i europskih vrijednosti pri dodjeli sredstava 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_HR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_HR.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/READ_20_1312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/READ_20_1312
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/10/president-charles-michel-presents-his-proposal-for-the-mff-and-the-recovery-package/


Što se tiče otplata dugovanja, predloženo je da one počnu 2026., što pojačava pritisak na uvođenje 

novih vlastitih sredstava EU-a (predloženi novi izvori vlastitih sredstava: sredstva prikupljena u 

vezi s korištenjem plastičnog otpada od 2021., prijedlog mjere prilagodbe ugljiku (predstavljanje 

tijekom 2021.), uvođenje digitalnog poreza do kraja 2021. te revidirani prijedlog o ETS-u). 

Reakcija Pregovaračkog tima EP-a za novi VFO i reformu vlastitih sredstava EU-a na prijedlog 

predsjednika EV-a dostupna je ovdje. Članovi Pregovaračkog tima EP-a izrazili su neslaganje s 

dodatnim smanjenjem dugoročnog proračuna EU-a i potiču EV da poboljša tekst. Ističu kako se 

dugoročni ciljevi EU-a ne bi trebali žrtvovati za kratkoročni oporavak, dok odgađanje donošenja 

odluke o sustavu novih vlastitih sredstava EU-a, bez ikakvih obaveza za države članice, riskira 

opterećenje sljedećih generacija otplatom duga.  

 

Strategija za javno zdravlje Europske unije nakon pandemije bolesti COVID-19 

Nakon prethodne rasprave zastupnici su usvojili nezakonodavnu rezoluciju o strategiji za javno 

zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti Covid-19 u kojoj EP poziva na snažniju suradnju između 

institucija EU-a i država članica u području zdravstva te na stvaranje Europske zdravstvene unije.  

 

Sjećanje na žrtve Srebrenice 

Zastupnici su u tematskoj raspravi s EK obilježili 25. obljetnicu genocida u Srebrenici i odali   

počast žrtvama. Izjava predsjednika EP-a objavljena na njegovom Twitter korisničkom računu 

dostupna je ovdje, dok se zajednička izjava predsjednika EK i EV-a te visokog predstavnika Unije 

za vanjske poslove i sigurnosnu politiku nalazi ovdje.  

 

Proračunski postupak 

Odobrena je izmjena proračuna EU-a br. 5/2020 kojoj je cilj osigurati 100 milijuna eura za       

potporu izgradnji otpornosti izbjeglica i zajednica domaćina u Jordanu i Libanonu, te 485 milijuna 

eura odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 68 milijuna eura odobrenih sredstava za       

plaćanja za nastavak pružanja hitne humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj. S tim u vezi EP 

je odobrio mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke u 2020. za nastavak pružanja               

humanitarne pomoći izbjeglicama u Turskoj. 

 

Vanjskopolitičke teme 

U sklopu sjednice održana je zajednička rasprava s visokim predstavnikom Unije za vanjske     

poslove i sigurnosnu politiku Josepom Borrellom Fontellesom o Godišnjem izvješću EU-a za 

2019. o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu koje je Vijeće odobrilo 15. lipnja 2020.,         

stabilnosti i sigurnosti u istočnom Sredozemlju i negativnoj ulozi Turske, s osobitom naglaskom 

na nezakonite operacije bušenja u ciparskim vodama, napetosti u Egejskom moru (dugogodišnji 

grčko-turski spor oko razgraničenja u Egejskome moru te nedavne povrede grčkog zračnog      

prostora od strane Turske) kao i angažman Turske u Libiji, te o stanju u Bjelarusu u svjetlu       

nadolazećih predsjedničkih izbora zakazanih za 9. kolovoza 2020. 

Nakon prethodne rasprave usvojena je nezakonodavna rezolucija o humanitarnoj situaciji u          

Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi u kojoj EP poziva na hitno djelovanje radi sprečavanja 

pogoršanja humanitarne i javnozdravstvene krize. Venezuelanske vlasti se pozivaju da spriječe  

daljnje jačanje humanitarne krize te da potiču politička i gospodarska rješenja kako bi se zajamčila 

sigurnost cjelokupnog civilnog stanovništva i stabilnost zemlje i regije.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200709IPR83011/eu-recovery-and-long-term-budget-leaders-must-do-better
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https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0193_HR.html


Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta 

Glasovanje se odvijalo putem e-pošte u tri kruga. Prvo se glasovalo o zahtjevima za hitni          

postupak, u skladu sa člankom 163. Poslovnika EP-a. Nakon objave rezultata glasovanja o      

zahtjevima za hitan postupak pristupilo se glasovanju o prijedlozima izmjena (amandmanima    

EP-a, op.a.) nacrta zakonodavnih akata koje je podnijela EK. Konačno se glasovalo o stajalištima 

EP-a u prvom čitanju o predloženim zakonodavnim prijedlozima.  

Izdvajamo: 

 zakonodavni akti povezani sa krizom uzrokovanom pandemijom bolesti Covid-19 (stajališta 

EP-a u prvom čitanju): 

 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka 

primjene zbog krize uzrokovane bolešću Covid-19, COM (2020) 201, 

 Prijedlog uredbe EP-a i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu vremenskih 

rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđenih Uredbom (EU) 201-

9/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti Covid-19, COM 

(2020) 221, 

 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u      

pogledu datuma prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću         

Covid-19, COM (2020) 198, 

 Prijedlog uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu njezinih 

prijelaznih odredaba radi uklanjanja posljedica krize uzrokovane bolešću Covid-19, 

COM (2020) 233; 

 zakonodavni akti iz paketa mjera za reformu sektora cestovnog prometa (stajališta EP-a u 

drugom čitanju kojima se prihvaćaju stajališta Vijeća u prvom čitanju): 

 Direktiva EP-a i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i 

Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni 

Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012, 

 Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne 

zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki 

te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na       

pozicioniranje s pomoću tahografa, 

 Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) 

br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa; 

 smjernice za politike zapošljavanja država članica (posebni zakonodavni postupak          

savjetovanja): 

 Odluka Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica, COM (2020) 70, s 

izmjenama u odnosu na Prijedlog koji je podnijela EK. Zastupnici su pozvali EK da 

revidira smjernice EU-a za zapošljavanje s obzirom na posljedice pandemije            

Covida-19 i da bude bolje pripremljena za odgovor na buduće krize. Također, pozvali 

su na donošenje mjera za sprečavanje masovnog gubitka radnih mjesta i duboke      

recesije.  

Sveobuhvatni popis zakonodavnih akata usvojenih na plenarnoj sjednici EP-a dostupan je ovdje. 

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 zakono-

davni postupak u EU-u dostupan je u bazi EUR-Lex.  
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_HR.html
https://www.sabor.hr/hr/node/17218
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https://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Institucijska pitanja 

Zastupnici su odobrili imenovanja Helge Berger (Austrija) za članicu Revizorskog suda te 

François-Louisa Michauda za izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo 

(EBA). 

 

Interna pitanja 

Novi odbori EP-a. Nastavno na odluke iz lipnja 2020. o osnivanju Pododbora za porezna pitanja 

(FISC), Posebnog odbora za borbu protiv raka (BECA), Posebnog odbora za vanjsko upletanje u 

sve demokratske procese u EU-u, uključujući dezinformiranje (INGE), Posebnog odbora za     

umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu (AIDA) i Istražnog odbora za zaštitu životinja tijekom 

prijevoza (ANIT) (v. br. 71 biltena „Europski poslovi u Hrvatskom saboru“), na marginama 

srpanjske sjednice 10. srpnja 2020. imenovani su punopravni članovi navedenih odbora.         

Konstituirajuće sjednice navedenih odbora održat će se u rujnu 2020. kada će biti izabrana i 

predsjedništva odbora.  

Revizija Poslovnika. Buduća da tekuća sanitarna krizu u EU-u uzrokovana pandemijom            

Covida-19 ima izravan utjecaj na redovan rad parlamenta, Odbor za ustavna pitanja (AFCO)    

pristupio je dopuni Poslovnika EP-a (prijedlog se dostavlja u privitku) kako bi isti sadržavao    

odgovarajuće mjere i propise za funkcioniranje parlamenta u izvanrednim okolnostima.  

 

 

Izvanredna sjednica Europskog parlamenta sazvana je u cilju razmjene mišljenja s predsjednikom  

Europskog vijeća Charlesom Michelom i predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o 

Zaključcima izvanrednog sastanka EV-a održanog od 17. do 21. srpnja 2020. na kojemu su šefovi  

država ili vlada država članica Europske unije (EU) postigli dogovor o fondu za oporavak, odnosno 

instrumentu EU sljedeće generacije i Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., 

na temelju prijedloga predsjednika EV-a od 10. srpnja 2020.  

VFO će, ojačan instrumentom EU sljedeće generacije, biti glavni instrument za provedbu paketa za 

oporavak u svrhu rješavanja socioekonomskih posljedica pandemije bolesti Covid-19. Dogovoreni 

iznos za EU sljedeće generacije je 750 milijardi eura, a za VFO 1074,3 milijardi eura, odnosno       

ukupno 1824,3 milijardi eura.  

U pogledu EU sljedeće generacije u Zaključcima se navodi kako se EK u Odluci o vlastitim          

sredstvima ovlašćuje da u ime EU-a pozajmi sredstva na tržištima kapitala u iznosu od 750 milijardi 

eura u razdoblju do kraja 2026. Ta se sredstva mogu upotrebljavati za naizmjenične zajmove (360  

milijardi eura) i za rashode (390 milijardi eura) koji se usmjeravaju kroz programe VFO-a.              

Pozajmljena sredstva trebaju biti, u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, otplaćena do 

kraja 2058. godine. Iznosi dostupni u okviru EU sljedeće generacije dodijelit će se za sedam           

pojedinačnih programa: mehanizam za oporavak i otpornost (RRF) – 672,5 milijarde eura, REACT-

EU – 47,5 milijardi eura, Obzor Europa – 5 milijardi eura, InvestEU – 5,6 milijardi eura, ruralni     

razvoj – 7,5 milijardi eura, Fond za pravednu tranziciju (JTF) – 10 milijardi eura i rescEU –             

1,9 milijardi eura. Pozajmljena sredstva moći će se upotrebljavati isključivo u svrhu rješavanja        

posljedica krize uzrokovane bolešću Covid-19. 

Hrvatska bi iz novoga VFO-a dobila nešto više od 12,6 milijardi eura, a iz novog instrumenta EU  

sljedeće generacije 9,4 milijarde eura, odnosno ukupno nešto više od 22 milijarde eura. 

Charles MICHEL, predsjednik EV-a, predstavio je Zaključke izvanrednog sastanka EV-a.  Ovrnuvši 

se na postignuti dogovor 27 čelnika EU-a, Michel je konstatirao da se radi o velikom koraku u europs-

koj povijesti. Podsjetio je kako je EV reagiralo brzo i u manje od dva mjeseca postiglo dogovor.  
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0178_HR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0179_HR.html
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Bilten%20Europski%20poslovi%20u%20Hrvatskom%20saboru%2C%20br.%2071%2C%20srpanj%202020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24221/Full%20Members%20new%20committees_09-07-2020_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45121/210720-euco-final-conclusions-hr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/23/this-is-historic-we-renewed-our-marriage-vows-for-30-years-europe-is-there-strong-standing-tall-report-by-president-charles-michel-at-the-european-parliament-on-the-special-european-council-of


Ujedno je naglasio da je EU odgovorila s više sredstava nego SAD ili Kina. Ključnu novinu u postig-

nutom dogovoru predstavlja snažna uvjetovanost poštivanja vladavine prava i europskih vrijednosti 

pri dodjeli sredstava iz proračuna EU-a.  

Ursula VON DER LEYEN, predsjednica EK, osvrnula se na dosadašnje djelovanje EU-a u pogledu 

suočavanja s pandemijom Covida-19 i njenih posljedica, s osobitim naglaskom na prijedloge EK, prije 

svega ambiciozni plan EU-a za oporavak koji je EK donijela 27. svibnja 2020. Ishod izvanrednog  

sastanka EV-a ocijenila je «fantastičnim», podcrtavši kako se radi o europskoj investiciji u EU. Kao 

jedan od najznačajnijih uspjeha EV-a istaknula je jednoglasni sporazum o novim vlastitim sredstvima 

EU-a (porez za plastiku, mjere prilagodbe emisija ugljika i digitalni porez). Također, pozdravila je 

snažnu uvjetovanost poštivanja vladavine prava i europskih vrijednosti pri dodjeli sredstava. 

U raspravi zastupnici iz klubova zastupnika EPP, S&D, Renew Europe, Zeleni/ESS i GUE/NGL    

pozdravili su postizanje dogovora na EV-u o dugoročnom proračunu EU-a i planu za oporavak. Ipak, 

izrazili su određenu dozu nezadovoljstva zbog rezova u VFO-u za određene programe (npr. Obzor 

2020, investEU) i politike (npr. migracije, zaštita vanjskih granica, zdravstvo) koji su, prema njihovu 

mišljenju, ključni za budućnost EU-a i rješavanje izazova s kojima je EU suočena. Nadalje, naglasili 

su kako uvjetovanost poštivanja vladavine prava pri dodjeli sredstava iz proračuna EU-a treba        

poštivati u potpunosti, bez iznimki, te su pozvali na uspostavu jasnog mehanizma koji povezuje      

financiranje EU-a s poštovanjem vladavine prava. Pojedini zastupnici založili su se za stavljanje većeg 

naglaska na socijalnu dimenziju te razvoj zelenijeg i pravičnijeg društva, a pozvali su i na razradu  

istinske europske investicijske strategije. Zastupnici iz redova ECR-a su, također, načelno pozdravili 

postizanje dogovora na EV-u, no izrazili su žaljenje zbog rezova u području poljoprivrede i ruralnog 

razvoja i pozvali na stavljanje jačeg fokusa na jačanje potencijala jedinstvenog tržišta i promicanje 

konkurentnosti EU-a na globalnoj razini. Zastupnici tradicionalno euroskeptičnih stavova, predvođeni 

klubom zastupnika ID, kritički su se osvrnuli na (ne)djelovanje europskih institucija tijekom       

zdravstvene krize uzrokovane pandemijom Covida-19 kao i na dogovor postignut na EV-u, izrazivši 

mišljenje kako će od postignutog dogovora korist imati samo neke države članice.  

Rasprava je zaključena donošenjem rezolucije, velikom većinom glasova, o Zaključcima izvanrednog 

sastanka EV-a od 17. do 21. srpnja 2020. koju su zajednički podnijeli klubovi zastupnika EPP, S&D, 

Renew Europe, Zeleni/ESS i GUE/NGL.  

Glavne poruke rezolucije sadržane su u paragrafima 2. i 3. gdje EP pozdravlja prihvaćanje fonda za 

oporavak u svrhu pokretanja gospodarstva, no izražava žaljenje zbog smanjenja bespovratnih       

sredstava u konačnom dogovoru, te odbija politički dogovor o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. u 

njegovom trenutačnom obliku i izražava spremnost za konstruktivne pregovore s Vijećem kako bi se 

prijedlog poboljšao.  

EP ponavlja kako neće dati svoju suglasnost za VFO bez dogovora o reformi sustava vlastitih      

sredstava EU-a, među ostalim o uvođenju niza novih vlastitih sredstava do kraja VFO-a za razdoblje 

od 2021. do 2027. kojim bi se trebalo obuhvatiti barem troškove povezane s EU sljedeće generacije 

(osnovicom i kamatama) u svrhu jamčenja vjerodostojnosti i održivosti plana otplate EU sljedeće   

generacije. Također, naglašava da bi ta nova vlastita sredstva trebalo usmjeriti na smanjenje udjela 

doprinosa koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku. 

Podsjeća se kako, u skladu sa člankom 312. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), donošenje  

uredbe o VFO-u iziskuje prethodnu suglasnost EP-a te EP izražava spremnost za ulazak u              

konstruktivne pregovore s Vijećem. EP izražava mišljenje da bi politički dogovor o sljedećem VFO-u 

trebalo postići najkasnije do kraja listopada 2020. kako se ne bi ugrozio neometani početak novih  

programa od 1. siječnja 2021. 

Informativna bilješka „Buduće financiranje i oporavak EU-a“, koja donosi pregled sljedećih koraka u 

pregovorima te elemenata paketa za oporavak EU-a, dostupna je ovdje. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1396
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Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na plenarnim 

sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika. 

Sljedeća redovna plenarna sjednica EP-a nakon ljetne stanke trebala bi se održati od 14. do 17. rujna 

2020. 

 

Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata  

u Europskom parlamentu 

 

Predstavnica Sabora sudjelovala je u srpnju na sedam videokonferencija predstavnika nacionalnih 

parlamenata država članica u Europskom parlamentu i jednom fizičkom sastanku na otvorenome 

uz pridržavanje propisanih mjera socijalne udaljenosti. Na dnevnom redu bile su sljedeće teme: 

 Proračun EU-a kao pokretač oporavka i temelj otpornosti (3. srpnja),  

 Razmjena mišljenja s glavnim ravnateljem Glavne uprave EP-a za vanjske politike Unije 

(DG EXPO) Pietrom Duccijem (6. srpnja), 

 Program „EU za zdravlje” (6. srpnja), 

 Predstavljanje ustroja i rada novoosnovanih odbora EP-a (13. srpnja),  

 Izgradnja digitalne budućnosti Europe (15. srpnja),  

 Predstavljanje prioriteta njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a (16. srpnja), 

 Interna pitanja (7. i 15. srpnja).  

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 srpnju 

 

13. srpnja – Berlin, videokonferencija – sastanak predsjedajuće Trojke COSAC-a 

Njemačka je 1. srpnja 2020. preuzela od Hrvatske rotirajuće šestomjesečno predsjedanje Vijećem 

Europske unije te je ujedno predsjedanje Konferencijom odbora za poslove Unije parlamenata 

Europske unije (COSAC) preuzeo njemački Parlament, kao nositelj parlamentarne dimenzije   

njemačkog predsjedanja Vijećem. 

Saborski Odbor za europske poslove sudjeluje u radu predsjedajuće Trojke do kraja 2020., kao 

predstavnik prethodnog predsjedanja Vijećem. Tijekom njemačkog predsjedanja Trojku čine    

Hrvatski sabor, njemački Bundestag i Bundesrat, portugalski parlament Assembleia da República 

te Europski parlament. 

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević sudjelovao je na                   

videokonferencijskom sastanku predsjedajuće Trojke COSAC-a. Na sastanku je predstavljen nacrt 

dnevnog reda sastanka predsjednika COSAC-a, koji će se održati u ponedjeljak, 14. rujna 2020., u 

obliku videokonferencije, od 10.00 do 13.00 sati. Planirane su dvije sjednice, prva s temom   

predstavljanja prioriteta njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a, te druga s temom upravljanja  

posljedicama pandemije bolesti Covid-19.  
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/search.html?country=HR
http://eportalhs/ustrojstvo/ured-mep/Biljeke%20Hrvatski%20sabor/Forms/AllItems.aspx
https://www.parleu2020.de/en
https://www.parleu2020.de/en


Do održavanja sastanka predsjednika COSAC-a bit će poznato i na koji će se način održati LXIV. 

sastanak COSAC-a, za sada planiran kao fizički sastanak u Berlinu, od 29. studenoga do              

1. prosinca 2020. Ukoliko epidemiološka situacija u Europi ne bude dopuštala održavanje        

sastanka, isti će se održati u obliku jednodnevne videokonferencije.  

Posebno je istaknuto održavanje prvog videokonferencijskog izvanrednog sastanka predsjednika 

COSAC-a u organizaciji saborskog Odbora za europske poslove 16. lipnja 2020., koji je poslužio 

kao model za sastanak koji će se organizirati u rujnu. 

U nastavku sastanka predstavljen je nacrt 34. polugodišnjeg izvješća COSAC-a, s dva poglavlja: o 

Konferenciji o budućnosti Europe te o utjecaju pandemije bolesti Covid-19 na rad nacionalnih 

parlamenata. 

 

Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji  

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. 

 

Parlamentarna dimenzija njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije 

 

Parlamentarnu dimenziju njemačkog predsjedanja (PARLEU2020DE) zajednički koordiniraju 

Bundestag i Bundesrat. Sastanci planirani u rujnu održat će se videokonferencijskim putem. Za 

sastanke planirane od listopada do prosinca PARLEU2020DE će naknadno odlučivati o načinu 

održavanja. 

4. rujna – Berlin, videokonferencija – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i 

sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) 

7. rujna – Berlin, videokonferencija – sastanak predsjednika odbora nadležnih za zdravstvo,    

istraživanja i digitalna pitanja nacionalnih parlamenata i EP-a na temu „Europa u pandemiji:    

istraživanja i inovacije za otporniji zdravstveni sustav" 

14. rujna – Berlin, videokonferencija – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije 

(COSAC), u organizaciji Bundesrata u suradnji s Bundestagom 

28. – 29. rujna – Bruxelles/Europski parlament, videokonferencija – 7. sastanak Zajedničke    

skupine za parlamentarni nadzor Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona 

(Europol), u organizaciji EP-a, uz supredsjedanje Bundestaga i Bundesrata  

4. – 5. listopada – Berlin – sastanak predsjednika odbora nadležnih za pitanja okoliša, energije, 

prometa i poljoprivrede nacionalnih parlamenata i EP-a na temu „Europski zeleni plan i            

Zajednička poljoprivredna politika: za održivu i klimatski neutralnu Europu“ 

11. – 13. listopada – Berlin – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj       

koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji 

8. – 9. studenoga – Berlin – sastanak predsjednika odbora nadležnih za zapošljavanje, socijalna 

pitanja, gospodarsku suradnju i razvoj nacionalnih parlamenata i EP-a na temu „Za socijalnu i 

pravednu Europu“ 

29. studenoga – 1. prosinca – Berlin – LXIV. Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata 

Europske unije (COSAC), u organizaciji Bundestaga u suradnji s Bundesratom 
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Uredništvo Biltena: Tanja Babić, Tatjana Briški, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Mario Straka, 

Jelena Špiljak 

©Hrvatski sabor / Kontakt: ured-mep@sabor.hr 
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