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IZJAVA O SURADNJI 
 

 

u okviru parlamentarne dimenzije 

predsjedanja Vijećem Europske unije 

 

između parlamenata 

Rumunjske (Camera Deputaților i Senat), 

Finske (Eduskunta) i 

Hrvatske (Hrvatski sabor) 

u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020. 

 

 

Imajući na umu 

 Ovlasti nacionalnih parlamenata unutar zakonodavnog okvira Europske unije, a u skladu 

s odredbama koje proizlaze iz Ugovora i odgovarajućih nacionalnih ustava; 

 Zadaće i odgovornost koju predsjedanje Vijećem Europske unije predstavlja za svaku 

državu članicu, 

 

Uzimajući u obzir različite izazove i mogućnosti za rumunjsko, finsko i hrvatsko predsjedanje 

Vijećem Europske unije, a osobito u kontekstu: 

 Nadolazećih europskih izbora i učinka na tekuću raspravu o budućnosti Europe i 

institucionalni ustroj Europske unije nakon Brexita; 

 Novog Višegodišnjeg financijskog okvira i programskog razdoblja; 

 Opetovane potrebe snažnijeg uključivanja građana u postupak donošenja odluka u 

Europskoj uniji; 

 Potrebe da se osigura bolje funkcioniranje Europske unije u budućnosti, istovremeno 

štiteći načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, 

 

Želeći poboljšati dijalog među nacionalnim parlamentima i dalje razvijati mehanizam 

supsidijarnosti kao i politički dijalog između nacionalnih parlamenata i europskih institucija, s 

ciljem jačanja njihove odgovornosti u provedbi europskih politika, uključujući odgovarajuće 

praćenje doprinosa nacionalnih parlamenata,  

 

dolje potpisani ovdje iskazuju, u ime svojih parlamenata, spremnost na potpunu suradnju i 

pružanje uzajamne potpore kako bi se uspješno pripremila i provela parlamentarna dimenzija 

njihovih pojedinih predsjedanja Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. 

lipnja 2020. 

 

Uvažavajući posebnosti ustavnog uređenja i prakse svake pojedine države članice, parlamenti 

Rumunjske, Finske i Hrvatske obvezuju se na komunikaciju, koordinaciju i razmjenu 

informacija, kako na političkoj, tako i na administrativnoj razini, u pogledu događanja 

povezanih s parlamentarnom dimenzijom njihovih predsjedanja Vijećem Europske unije, 

uključujući i učinkovitu suradnju s Europskim parlamentom.    

 

S tim ciljem, parlamenti Rumunjske, Finske i Hrvatske pristaju na: 

 Održavanje redovitih konzultacija i uspostavu ad-hoc radnih skupina; 
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 Promicanje ciljeva triju parlamentarnih predsjedanja, na odgovarajućoj razini te na 

inicijativu bilo kojeg od njih; 

 Osiguranje učinkovite komunikacije ishoda međuparlamentarnih konferencija i ostalih 

aktivnosti prema europskim građanima. 

 

Parlamenti Rumunjske, Finske i Hrvatske obvezuju se na uspješnu, troškovno učinkovitu i 

ekološki prihvatljivu suradnju, upotrebljavajući, što je više moguće, digitalne alate kao i mrežu 

predstavnika nacionalnih parlamenata u Bruxellesu.   

 

Stručne službe parlamenata Rumunjske, Finske i Hrvatske poduzet će sve neophodne mjere i 

aktivnosti kako bi u potpunosti, pravovremeno i valjano primijenile odredbe ove Izjave.  

 

Potpisano u Tallinnu, 23. travnja 2018., 

 

U četiri originalna primjerka, 

 

 

 

Za Zastupnički dom Rumunjske 

G. Liviu Dragnea, 

Predsjednik Zastupničkog doma 

 

 

 

 

 

 

Za Senat Rumunjske 

G. Călin Popescu Tăriceanu, 

Predsjednik Senata 

 

Za Parlament Finske 

Gđa. Paula Risikko, 

Predsjednica Parlamenta Finske 

 

 

 

 

 

 

Za Hrvatski Sabor 

G. Gordan Jandroković, 

Predsjednik Hrvatskoga sabora 

 

 


