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

Međuparlamentarna konferencija
“Uloga parlamenata u oblikovanju budućnosti hrane i poljoprivrede“
U organizaciji Odbora za poljoprivredu u Hrvatskom saboru je 22. i 23. studenoga 2018.
održana Međuparlamentarna konferencija o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike
Europske unije. Konferenciju na kojoj su sudjelovali zastupnici iz 20 država članica otvorio je
predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Uz zastupnike nacionalnih parlamenata u
radu Konferencije sudjelovali su članovi Europskog parlamenta, predstavnici Europske
komisije i najveće interesne skupine europskih proizvođača hrane Copa-Cogeca te brojnih
hrvatskih institucija i udruženja koja se bave poljoprivredom i hranom.
Zastupnici nacionalnih parlamenata na konferenciji su razmijenili mišljenja s povjerenikom
Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Philom Hoganom, kao i s Czesławom
Siekierskim, predsjednikom Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta te
hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu Marijanom Petir, Ružom Tomašić i Ivanom
Jakovčićem.
Konferencija je omogućila povezivanje zastupnika nacionalnih parlamenata država članica koji
se bave poljoprivredom i hranom u trenutku kada Europska unija dogovara Višegodišnji
financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027., u kojemu Europska komisija predlaže značajne
promjene u pogledu financiranja Zajedničke poljoprivredne politike, ali i predviđa veću
odgovornost država članica za organizaciju vlastite poljoprivredne politike i projekata putem
nacionalnih strateških planova.
Konferencijom je, na poziv predsjednika Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Tomislava
Panenića, predsjedao i Martin Preineder, predsjednik Odbora za poljoprivredu i šumarstvo
austrijske Nacionalne skupštine, koji je uz nacionalno iskustvo, prenio sudionicima i stavove
Republike Austrije, koja trenutno predsjeda Vijećem Europske unije.
Tijekom prvog dana međuparlamentarne konferencije održane su 4 tematske sjednice na kojima
se raspravljalo o procesu usvajanja nacionalnih strateških planova za ZPP, generacijskoj
obnovi, lokalnoj upravi i ruralnom razvoju te istraživanjima u poljoprivredi, sigurnosti i
kvaliteti hrane.
Cilj prve tematske sjednice bio je sagledati moguće posljedice uvođenja nacionalnih strateških
planova za ZPP. Zaključeno je da reforma mora donijeti istinsko pojednostavnjenje, kako bi
politika u budućnosti bila razumljivija za poljoprivrednike i jednostavnija za uporabu. U
središtu ZPP-a trebala bi biti mala i srednja poljoprivredna gospodarstva, a programiranje bi
trebalo biti usmjereno prema uvažavanju njihovih potreba. Razina financiranja poljoprivredne
politike trebala bi se zadržati barem na sadašnjoj razini, imajući u vidu značaj poljoprivredne
zajednice u prehrani svjetske populacije, održivost ruralnih područja i doprinos ekologiji.
Također je istaknuto da bi u slučaju uvođenja novih elemenata uvjetovanosti vezanih uz klimu i
okoliš, oni trebali biti dobrovoljni za države članice.
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U okviru sjednice o generacijskog obnovi raspravljalo se osobito o budućim mjerama za
poticanje mladih poljoprivrednika. U raspravi su prepoznati sljedeći problemi koji negativno
utječu na zadržavanje mladih u ruralnim područjima i na njihovo bavljenje poljoprivredom:
prihodi poljoprivrednika zaostaju za drugim sektorima, na rizike poslovanja se ne može utjecati,
otežan pristup zemljištu, uvjeti vezani za kreditnu sposobnost i nepoštene trgovačke prakse u
lancu opskrbe hranom. Istaknuto je da je potrebno prilagoditi definiciju „mladog poljoprivrednika“ u okviru ZPP-a te osigurati dostatna sredstva za financiranje mladih poljoprivrednika, pri
čemu treba ostvariti sinergiju sredstava poljoprivrednog proračuna ali i drugih fondova EU-a.
Na trećoj sjednici zastupnici su raspravljali o ulozi tijela regionalne i lokalne uprave u
provedbi politike ruralnog razvoja te kako se ona može unaprijediti u idućem proračunskom
razdoblju. Kao potencijalna ograničenja prepoznati su slabi administrativni kapaciteti na lokalnoj
i regionalnoj razini, smanjenje proračuna za mjere ruralnog razvoja i veće uvjetovanje potpore
dodatnim ekološkim i klimatskim ciljevima. Ukazano je na kompleksne administrativne zahtjeve
u provedbi Leader inicijative te je predloženo njihovo pojednostavnjenje u idućem proračunskom
razdoblju. Podržan je model javno-privatnog partnerstva, a u svrhu osiguravanja dodatnih izvora
financiranja.
Na posljednjoj, četvrtoj tematskoj sjednici, razmijenjena su mišljenja o važnosti istraživanja u
poljoprivredi te načinu na koji ona mogu unaprijediti sigurnost i kvalitetu hrane. Pozitivnim
je ocjenjeno povećanje sredstava za poljoprivredna istraživanja u idućem proračunskom
razdoblju, ali i ukazano na potrebu veće uključenosti mlađih država članica u istraživačke
programe Europske unije. Također je istaknuta nužnost snažnijeg povezivanja digitalizacije i
poljoprivredne proizvodnje, kao i potreba osposobljavanja stručnjaka i znanstvenika kako bi se
razvili inovativniji sustavi i tehnologija.
Stajališta Europskog parlamenta predstavili su predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni
razvoj Europskog parlamenta Czesław Siekierski te hrvatski zastupnici u EP. Zajednička
poljoprivredna politika nije u mogućnosti riješiti sve probleme jer poljoprivreda u EU-u ovisi o
vanjskim čimbenicima – trgovini, standardima, kvaliteti, kao i potpisivanju raznih međudržavnih
sporazuma. Istaknuto je kako se u oblikovanju ZPP-a moraju uzimati u obzir razlike unutar
poljoprivreda Europske unije, primjerice sjevera i juga, kao i razlike između starih i mladih
članica EU-a. Stoga treba osmisliti adekvatne instrumente podrške koji će biti namijenjeni svima,
jer same potpore nisu dovoljne te je potrebno raditi na povećanju poljoprivrednog dohotka i
poboljšanju životnog standarda poljoprivrednika. Suradnja između nacionalnih parlamenata mora
se nastaviti, a osobito je važno da i nacionalni parlamenti dobiju priliku raspravljati i dati
preporuke o nacionalnim strateškim planovima.
Predsjednik Odbora za poljoprivredu, domaćin i inicijator međuparlamentarne konferencije
Tomislav Panenić zaključno je istaknuo važnost aktivne uloge nacionalnih parlamenata u
donošenju ključnih odluka, ali i aktivne uloge poljoprivrednih proizvođača koji sve više prate i
svjetske trendove u poljoprivredi. Naglasio je kako svi u Europskoj uniji žele sigurnu i održivu
poljoprivrednu proizvodnju te kako ZPP mora biti učinkovit mehanizam za obranu od
nestabilnosti na tržištu i pružiti adekvatne odgovore za jačanje otpornosti poljoprivrede na
klimatske promjene. Izravna plaćanja u poljoprivredi ključna su za daljnji razvoj poljoprivredne
proizvodnje, a razvoj poljoprivredne proizvodnje ključ je ruralnog razvoja, zaključio je Panenić.
Izjava o suradnji odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora i Rumunjskog parlamenta
Imajući u vidu važnost ove teme u predstojećem razdoblju, posebno u kontekstu predstojećeg
predsjedanja trija Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem EU-a, predsjednica Odbora za
poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj Senata Rumunjske Doina Silistru,
predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, prehrambenu industriju i posebne usluge
Zastupničkog doma Rumunjske Alexandru Stanescu i predsjednik Odbora za poljoprivredu
Hrvatskoga sabora Tomislav Panenić potpisali su 23. studenoga 2018. Izjavu o spremnosti na
razvijanje suradnje i partnerskog odnosa u procesu daljnjih rasprava o Zajedničkoj
poljoprivrednoj politici EU-a.
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom studenoga dvije sjednice:
36. sjednicu, održanu 15. studenoga, na kojoj je Odbor raspravljao o Nacrtu programa Trija
predsjedanja Vijećem Europske unije (Rumunjska – Finska – Hrvatska) za razdoblje od 1. siječnja
2019. do 30. lipnja 2020.
37. sjednicu, održanu 21. studenoga, na kojoj je Odbor nakon provedene rasprave donio zaključke
o sljedećim stajalištima Republike Hrvatske:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, COM(2017) 772 – D.E.U.
br. 18/006

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka), COM(2017) 753 – D.E.U.
br.18/013

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili
mutagenim tvarima na radu, COM(2018) 171 – D.E.U. br. 18/023

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu, o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 178/2002 (o općim propisima o hrani), Direktive 2001/18/EZ (o
namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama), Uredbe (EZ) br.
1829/2003 (o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje), Uredbe (EZ) br. 1831/2003
(o dodacima hrani za životinje), Uredbe (EZ) br. 2065/2003 (o aromama dima), Uredbe
(EZ) br. 1935/2004 (o materijalima koji dolaze u dodir s hranom), Uredbe (EZ) br. 1332008 (o zajedničkom postupku odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i
prehrambenih aroma), Uredbe (EZ) br. 1107/2009 (o proizvodima za zaštitu bilja) i Uredbe
(EU) br. 2015/2283 (o novoj hrani), COM(2018) 179 – D.E.U. br. 18/025

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju
izvan snage Direktive 2005/45/EZ, COM(2018) 315 – D.E.U. br. 18/038
Aktivnosti radnih tijela
Odbor za poljoprivredu je na 53. sjednici održanoj 14. studenoga 2018. donio zaključke o
Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške
planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški
planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi
(EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage
Uredbe(EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013
Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2018) 392 koji su u okviru političkog dijaloga upućeni
Europskoj komisiji.
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Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na 36. sjednici održanoj 19. studenoga 2018. raspravio i
donio mišljenja o sljedeća 4 stajališta:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage
Uredbe (EU) br. 1293/2013, COM(2018) 385 – D.E.U. br. 18/026

Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka), COM(2018) 144 – D.E.U. br.
18/022

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, COM(2018) 340 – D.E.U. br.
18/033

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila, COM(2018) 284 – D.E.U. br.
18/027
Odbor za obitelj, mlade i sport je na 27. sjednici održanoj 21. studenoga 2018. raspravio i donio
sljedeće mišljenje:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage (Uredbe o Europskim
snagama solidarnosti) i Uredbe (EU) br. 375/2014, COM(2018) 440 – D.E.U. br. 18/040
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Europskoga vijeća
U skladu s člankom 11. stavkom 3. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike
Hrvatske u europskim poslovima Vlada Republike Hrvatske dostavila je Saboru Izvješće o
sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (čl. 50) održanima u Bruxellesu, 17. i 18.
listopada 2018.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je na sjednici Sabora 14. studenoga 2018. predstavio
Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (čl. 50) održanima u Bruxellesu, 28. i
29. lipnja 2018. i Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (čl. 50) održanima u
Bruxellesu, 17. i 18. listopada 2018. Nakon održane rasprave izvješća su prihvaćena 21.
studenoga 2018.
Sastanci Vijeća Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u studenom 11 stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3646. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3647. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
trgovina – FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za 3648. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3649. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50.) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3650. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni
proračun;
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Stajalište Republike Hrvatske za 3651. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3652. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3652. (def) sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski
poslovi – obrana – FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za obranu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3653. sastanak Vijeća Europske unije (Obrazovanje, mladi,
kultura i sport) dostavljeno je Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu i Odboru za obitelj,
mlade i sport;
Stajalište Republike Hrvatske za 3654. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
razvoj – FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3656. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50.) dostavljeno je Odboru za europske poslove.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u studenom donio 4 zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na dodanu
vrijednost
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o porezu dobit

9

10

donesen

2.

postupka
redovni

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 440

Konačni prijedlog zakona o
trošarinama

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 439

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnoj
suradnji u području poreza

9

10

donesen

2.

redovni

PZE 432
PZE 433
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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 30. studenoga 2018. institucije Europske unije izravno su dostavile
Hrvatskom saboru ukupno 63 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 22 prijedloga obvezujućih
akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 41 neobvezujući pravni akt.
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 (2018)
744

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi
Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o
energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom
2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog
parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog
povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije PREK
2019. Inicijativa 7.; Ciljevi povećanja energetske
učinkovitosti – pripreme za Brexit

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
14. 11. 2018.
21. 1. 2019.

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
COM (2018)
745

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji
državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i
zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva u pogledu
povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije PREK 2019.
Inicijativa 14.; Vizna politika – priprema za Brexit

Rok za supsidijarnost
16. 11. 2018.
...
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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 dokumente objavljene u okviru
jesenskog paketa:
Europski semestar 2019.
Novi ciklus Europskog semestra za 2019. započeo je 21. studenoga 2018. objavom Godišnjeg
pregleda rasta i pratećih dokumenata kojima Komisija utvrđuje gospodarske i socijalne
prioritete Europske unije za sljedeću godinu, daje političke preporuke za europodručje i
dovršava ocjenu nacrta proračunskih planova država članica europodručja.
Godišnji pregled rasta (Annual Growth Survey) za 2019.
U 2019. godini očekuje se daljnji rast europskog gospodarstva, rekordna zaposlenost i izlazak
milijuna iz siromaštva i socijalne isključenosti. Strukturne reforme, investicije i odgovorna
fiskalna politika koju su provele države članice, zajedno s postupcima na europskoj razini
doprinijele su ponovo ostvarenoj stabilnosti i većem prosperitetu koji sada uživa europsko
gospodarstvo. Zaposlenost je porasla na rekordnu razinu od 239 milijuna zaposlenih, a
nezaposlenost je pala na razine prije krize, čime je više od 10 milijuna ljudi izašlo iz siromaštva
i socijalne isključenosti.
Europsko gospodarstvo ulazi u šestu godinu neprekidnog rasta. Razlika u razini rasta u
europodručju je najmanja u povijesti Ekonomske i monetarne unije, pri čemu su članice s
manjim BDP-om postigle veće razine rasta. Snažan rast i niske kamatne stope doprinijele su
stalnom smanjivanju deficita koji se približio razinama prije krize. Prvi put nakon 2007. godine
predviđa se rast investicija u svim državama članicama u 2019. godini. Nakon više godina,
Grčka je uspješno zaključila program financijske pomoći.
Ipak, rast gospodarstva ne pomaže svim građanima i državama na isti način i gospodarstvo
ostaje izloženo globalnim nestabilnostima i srednje i dugoročnim izazovima. Temelji za
kontinuirani rast u Europi su postavljeni, financijski uvjeti su povoljni, ali se očekuje njihovo
pooštravanje u uvjetima nastavka rasta, povećavanja inflacije i normalizacije monetarne
politike. Zabrinutost oko održivosti javnih financija u državama s visokim dugom može dovesti
do povećanja troškova za financiranje, uključujući i bankarski sektor.
Neke države članice i dalje imaju visoke stope nezaposlenosti i dohodak po kućanstvu manji od
onoga prije krize, dok neke trpe od nedovoljne zaposlenosti ili manjka kvalificirane radne
snage.
Dugoročni izazovi kao što je starenje populacije, digitalizacija, klimatske promjene i neodrživo
korištenje prirodnih resursa ostaju naglašene. Ostali faktori rizika uključuju pooštravanje
monetarne politike u SAD-u i potencijalni utjecaj na financijsku stabilnost država u razvoju,
dok stalne geopolitičke tenzije utječu na globalnu trgovinu i postojeće nesigurnosti u budućim
odnosima s Ujedinjenom Kraljevinom,
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S rastom izazova i globalnom nesigurnosti, sadašnji je gospodarski trenutak prilika koja se ne
smije propustiti. Stoga su glavni prioriteti naglašeni u Globalnom pregledu rasta za 2019.:

planirati visoko-kvalitetne investicije i usmjeravati investicije u razvoj i inovacije,
edukaciju, trening, vještine i infrastrukturu;

usmjerenost na reforme koje povećavaju rast produktivnosti, uključenost i kvalitetu
institucija;

osiguravanje makro-financijske stabilnosti i zdrave javne financije.
Izvješće o mehanizmu upozoravanja (Alert Mechanism Report)
Izvješće o mehanizmu upozoravanja sastavni je instrument Europskog semestra kojim se želi
spriječiti ili svladati neravnoteže koje otežavaju normalno funkcioniranje gospodarstava država
članica, europodručja ili EU-a u cjelini.
U Izvješću o mehanizmu upozoravanja koristi se ljestvica od četrnaest glavnih pokazatelja
(tekući račun bilance plaćanja, neto međunarodna investicijska pozicija, realni efektivni devizni
tečaj, udio na izvoznim tržištima, jedinični trošak rada, indeks cijena stambenih nekretnina,
kreditiranje privatnog sektora, zaduženost privatnog sektora, javni dug, stopa nezaposlenosti,
ukupne obveze financijskog sektora, stopa aktivnosti radne snage, stopa dugotrajne
nezaposlenosti te stopa nezaposlenosti mladih) koji omogućuju praćenje, kako vanjskih
neravnoteža i konkurentnosti, tako i unutarnjih neravnoteža te tržišta rada.
Kako bi se ispitalo može li u državama članicama doći do gospodarske neravnoteže koja
iziskuje političko djelovanje, skup glavnih pokazatelja nadopunjuje se i širim skupom
pomoćnih indikatora. Na temelju kretanja spomenutih pokazatelja, odlučuje se koja država
članica će biti predmetom detaljnog preispitivanja, tj. dubinskih analiza.
Ovogodišnje izvješće osmo je po redu u okviru postupka makroekonomskih neravnoteža
(Macroeconomic Imbalance Procedure – MIP), a pokazuje države za koje se treba provesti
dubinski pregled (in depth review - IDR) kako bi se procijenilo jesu li pogođene
neravnotežama.
Ovogodišnje izvješće sačinjeno je u razdoblju općeg gospodarskog rasta koji usporava.
Jesenske prognoze Europske komisije procjenjuju stvarni rast BDP na 2,1% u 2018. godini i
1,9% u 2019. i za EU u cjelini i za europodručje. U prognozama se vidi usporavanje rasta u
odnosu na rast od 2,4 % u 2017. godini, iako se rast očekuje u svim državama članica.
Poboljšanje makroekonomskih neravnoteža u EU napreduje slijedom rasta nominalnih BDP-a
država članica, ali je srednjoročno nesiguran. Mogući rizici su uglavnom isti kao što je to
navedeno u izvješću za 2018. godinu. U pojedinim državama postoje viškovi na tekućem
računu plaćanja ali rebalansi usmjereni ka poboljšanju konkurentnosti ne dobivaju dovoljno
podrške. Razduživanje privatnog sektora je prisutno zahvaljujući gospodarskom rastu, ali ostaje
nejednako, s raznim vrstama duga koji se ne smanjuje zadovoljavajućom brzinom. Iako se
smanjuje udio nenaplativih kredita, taj udio je još uvijek u nekim državama visok. U isto
vrijeme velik broj država pokazuje znakove rasta inflacije, povezane prvenstveno s brzo
rastućim troškovima zaposlenosti, što smanjuje konkurentnost te s rastom cijena nekretnina
koje su i prije bile na relativno visokim razinama.
Izvješćem o mehanizmu upozoravanja za 2019. je predviđeno da će 13 država članica biti
predmet dubinske analize u 2019. godini – države koje imaju neravnoteže u prethodnom krugu
postupka makroekonomskih neravnoteža (MIP): Bugarska, Cipar, Francuska, Hrvatska,
Njemačka, Irska, Italija, Nizozemska, Portugal, Španjolska i Švedska. Uz njih, u dubinsku
analizu (IDR) uključene su i Grčka i Rumunjska.
Europska komisija će predstaviti rezultate detaljnog preispitivanja u okviru izvješća po
državama članicama u prvom tromjesečju 2019.
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Nacrt zajedničkog izvješća o zapošljavanju
Zajedničko izvješće o zapošljavanju priprema se temeljem članka 148. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije (UFEU) i pruža godišnji pregled ključnih pokazatelja i trendova
u EU u odnosu na zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvješće prati i provedbu Europskog stupa
socijalnih prava. Tekući prijedlog izvješća raspravljat će se na Odboru za zapošljavanje i
socijalna pitanja (EMPL) Europskog parlamenta, a usvajanje bi trebalo biti u ožujku 2019.
godine na Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO).
Nacrt izvješća pokazuje da je gospodarski oporavak proteklih nekoliko godina bio radno
intenzivan te da je nezaposlenost dostigla povijesno niske razine, dok je zaposlenost na
najvišim razinama ikad zabilježenim (239 milijuna zaposlenih u EU, što znači 12 milijuna više
zaposlenih od početka rada sadašnjeg sastava Europske komisije). Ukoliko se sadašnji trendovi
nastave, EU bi mogla dostići cilj – stopu zaposlenosti od 75% za 2020. godinu.
Najbrži napredak je zabilježen u povećanoj zaposlenosti žena i starijih. Postotak ljudi koji su u
riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti pao je u 2017. godini, pri čemu je broj ljudi koji
su izašli iz te skupine u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu oko 5 milijuna.
Ukupan broj ljudi koji su u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti pao je na
pretkrizne razine. Ipak, nisu sve države članice i društvene skupine ostvarile korist od
sadašnjeg pozitivnog okruženja. Zabilježena je visoka nezaposlenosti u određenom broju
država članica, a integracija u tržište rada je i dalje teška za određene grupe (radnike bez
potrebnih vještina, mlade, ljude s teškoćama ili migrante).
Nacrt preporuke o ekonomskoj politici europodručja
Preporuke Europske komisije za 2019. sastoje se od pet dijelova:

Produbljivanje zajedničkog tržišta, poboljšanje poslovnog okruženja i poticanje tržišnih
reformi koje su usmjerene prema povećanju otpornosti na krizu. Smanjivanje vanjskog
duga i poticanje reformi kako bi se povećala produktivnost u državama članicama
europodručja koje imaju deficit na računu platne bilance, stvaranje uvjeta koji potiču rast
plaća, ali uz uvažavanje uloge socijalnih partnera, priprema mjera koje će poticati
investicije u države članice europodručja s velikim suficitom tekućeg računa;

Ponovo uspostavljanje fiskalnih zaštitnih mjera u državama europodručja s visokom
razinom javnog duga, poticanje javnih i privatnih ulaganja i pobošljanje kvalitete i
sastava javnih financija u svim državama;

Promjena oporezivanja rada i jačanje obrazovnih sustava, investicije u vještine kao i
učinkovitost i adekvatnost aktivnih politika tržišta rada i sustava socijalne zaštite kroz
europodručje;

Podrška operativnosti Jedinstvenog fonda za sanaciju, postavljanje Europskog sustava
osiguranja depozita i jačanje europske regulatorne i nadzorne mreže;


Brzo napredovati prema uspostavljanju ekonomske i monetarne unije, uzimajući u obzir
prijedloge Komisije uključujući i one koji se odnose na financijski sektor kao i program
podrške reformama i europsku funkciju za stabilizaciju investicija u prijedlogu
Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2028.
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Komunikacija o prijedlozima proračuna država članica europodručja za 2019.
Komisija je ocijenila jesu li nacrti proračunskih planova država članica europodručja za 2019. u
skladu s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Donijela je 18 mišljenja za sve države članice
europodručja.
Prvo poboljšano izvješće nadzora za Grčku
Grčka je predstavila prijedlog proračuna koji, temeljem trenutačnih projekcija, osigurava
kompatibilnost s obvezama Grčke o postizanju primarnog suficita od 3,5% BDP-a. Napredak u
ostalim područjima je neujednačen i potrebno je ubrzavanje provedbe kako bi se postigli ciljevi
zacrtani za 2018. godinu.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnim sjednicama
Europskog parlamenta, 12. – 15. studenoga 2018. u Strasbourgu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Rasprava o budućnosti Europe
Održana je 12 u nizu rasprava o budućnosti Europe s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
U svom izlaganju, Merkel je pozvala na solidarnost između država članica u cilju očuvanja i
unapređenja europskog projekta te na jedinstveno između država članica kako bi se utvrdila,
odnosno osnažila, pozicija Unije na globalnoj sceni. U tom smislu založila se za uspostavu
„stvarne europske vojske, kao dodatak NATO-u“ što je polučilo podvojene reakcije zastupnika.
Merkel drži da su gospodarski rast, istraživanja i inovacije od vitalnog značaja za Europu, a
podcrtala je i potrebu unapređivanja sustava za zaštitu i upravljanje vanjskim granicama EU-a.
Na sjednici 28. studenoga u Bruxellesu zastupnicima će se obratiti danski premijer Lars Lokke
Rasmussen.
Vladavina prava u Rumunjskoj/Sveobuhvatni mehanizam EU-a za zaštitu demokracije, vladavine
prava i temeljnih prava
U nezakonodavnoj rezoluciji EP izražava zabrinutost zbog izmjena zakona o kaznenom postupku
i zakona o pravosuđu i negativnog učinka koje potonje mogu imati na neovisnost pravosuđa u
Rumunjskoj i suzbijanje korupcije, na što je EK upozorila u siječnju 2018.
Imajući u vidu svoju Rezoluciju od 25. listopada 2016., EP ponavlja svoj poziv za uspostavom
sveobuhvatnog, trajnog i objektivnog mehanizma EU-a za zaštitu demokracije, vladavine prava i
temeljnih prava (tzv. Pakt za demokraciju vladavinu prava i temeljna prava), koji bi se trebao
sastojati od godišnjeg izvješća s preporukama po državama članicama. Izražava se mišljenje da bi
EP, ako Komisija i Vijeće nastave odbijati uspostavu Pakta za demokraciju, vladavinu prava i
temeljna prava, mogao preuzeti inicijativu i pokrenuti izradu pilot-izvješća o demokraciji,
vladavini prava i temeljnim pravima kao i međuparlamentarnu raspravu. Vijeće se poziva da na
odgovarajući način preuzme svoju institucionalnu ulogu u tekućim postupcima u okviru članka 7.
stavka 1. Ugovora o EU-u te da obavještava EP u svim fazama postupka.
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Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su nakon prethodnih rasprava s potpredsjednicom EK/visokom predstavnicom Unije za
vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini i nadležnim povjerenicima donijeli
zakonski neobvezujuće rezolucije o provedbi sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije,
odnosno Moldove, te o 19. godišnjem izvješću EU-a u skladu s člankom 8. Zajedničkog stajališta
Vijeća 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne
tehnologije i opreme.
Višegodišnji plan za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te
stokove
U okviru redovnog zakonodavnog postupka zastupnici su nakon prethodne rasprave usvojili
stajalište u prvom čitanju (u formi zakonodavne rezolucije) radi donošenja Uredbe Europskog
parlamenta (EP) i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u
Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, COM(2017) 97. Glavni je cilj
višegodišnjeg plana za Jadransko more, koji se može primijeniti na stokove inćuna, srdele, skuše i
šaruna, postići i održavati najviši održivi prinos (NOP) za predmetne stokove, učiniti sektor
ribarstva održivim i osigurati djelotvoran okvir za upravljanje. Stajalište EP-a sadrži 84
amandmana na prijedlog teksta koji je podnijela Europska komisija (EK) u veljači 2017. Za
razdoblje 2019.-2022. predlaže se niz novih mjera koje, između ostaloga, predviđaju ograničenje
ulova za male pelagijske na razinu iz 2014. za 2019. godinu, odnosno postupno godišnje
smanjenje za 4 % do 2022. Smanjenje od 4% se neće primjenjivati ako je ukupni ulov svake
dotične države članice u prethodnoj godini više od 2 % ispod razine ulova iz 2014.
Usvojeno stajalište predstavlja mandat EP-a za međuinstitucijske pregovore (trijalog) s Vijećem i
EK o konačnom tekstu Prijedloga Uredbe. Pregovori će započeti nakon što Vijeće usuglasi svoje
stajalište o ovom zakonodavnom prijedlogu.
Stajalište EP-a o Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021.- 2027.
U okviru posebnog zakonodavnog postupka suglasnosti zastupnici su usvojili Privremeno izvješće
(u formi rezolucije) o Prijedlogu uredbe Vijeća o VFO-u za razdoblje 2021.-2027., COM(2018)
322, radi utvrđivanja stajališta Europskog parlamenta, odnosno njegovog pregovaračkog mandata
o svim aspektima prijedloga Komisije, uključujući konkretne izmjene predložene Uredbe o
VFO-u i Međuinstitucijskog sporazuma. EP ponovno potvrđuje svoje službeno stajalište da razina
VFO-a za razdoblje 2021.- 2027. treba biti 1 324,1 milijardi eura u cijenama iz 2018., što
predstavlja 1,3 % bruto nacionalnog dohotka u 27 država Unije, kako bi se osigurala potrebna
razina financiranja za ključne politike EU-a koja će im omogućiti da ostvare svoju zadaću i
ciljeve. U okviru svoga stajališta EP predstavlja tablicu s brojkama za sve politike i programe
EU-a zasnovanu na već zauzetim stajalištima Parlamenta u prethodnim rezolucijama o VFO-u. EP
naglašava da će te brojke ujedno biti dio mandata EP-a za predstojeći trijalog te zahtijeva od
Vijeća da ih uzme u obzir radi postizanja pozitivnog ishoda pregovora o VFO-u za razdoblje
2021.-2027. i dobivanja suglasnosti EP-a u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije (UFEU).
Paket mjera „Čista energija za sve”
U okviru redovnog zakonodavnog postupka zastupnici su nakon prethodne rasprave usvojili
stajališta u prvom čitanju (u formi zakonodavne rezolucije) radi donošenja izmjena Direktive
2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, COM(2016) 761 - D.E.U. br. 17/006, Uredbe o
upravljanju energetskom unijom, COM(2016) 759 - D.E.U. br. 17/007 i Direktive o promicanju
uporabe energije iz obnovljivih izvora, COM(2016) 767. EP se zalaže da se do 2030. energetska
učinkovitost u EU-u poboljša za 32,5 %, dok bi udio energije iz obnovljivih izvora trebao iznositi
najmanje 32 % bruto konačne potrošnje EU-a.
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Promiče se prijelaz prema drugoj generaciji biogoriva koja može imati značajnu ulogu u
smanjenju emisije ugljika u transportu te bi najmanje 14% goriva za potrebe prometa do 2030.
trebalo dolaziti iz obnovljivih izvora.
Paket o telekomunikacijama
U okviru redovnog zakonodavnog postupka zastupnici su nakon prethodne rasprave usvojili
stajališta u prvom čitanju (u formi zakonodavne rezolucije) radi donošenja Direktive o
Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, COM(2016) 590 - D.E.U. br. 17/012 i Uredbe
o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, COM(2016) 591 - D.E.U.
br. 17/010. Putem predloženih mjera od svibnja 2019. ograničavaju se cijene međunarodnih
poziva unutar EU-a na 19 centi po minuti, a SMS-ova na 6 centi. Države članice trebat će
osigurati uvođenje 5G mreže do 2020. kako bi se postigao cilj „5G plana EU-a“. Naglašava se
potreba za povećanjem osviještenosti o jedinstvenom europskom broj za hitne slučajeve „112” i
obvezuju države članice na uvođenje sustava koji će, ukoliko dođe do katastrofe i slučaja
opasnosti, pogođene građane obavještavati putem SMS poruke ili mobilne aplikacije.
Prava i obveze putnika u željezničkom prometu
U okviru redovnog zakonodavnog postupka zastupnici su nakon prethodne rasprave usvojili
stajalište u prvom čitanju radi donošenja Uredbe EP-a i Vijeća o pravima i obvezama putnika u
željezničkom prometu, COM(2017) 548. Novim mjerilima nastoje se osigurati veće naknade
putnicima u slučaju kašnjenja, poboljšati sustav informacija za putnike smanjene pokretljivosti te
olakšati pristup i prijevoz bicikala u svim vrstama putničkih vlakova.
Proračunski postupak
Odobrena je mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a u iznosu od 17 730 519 eura radi pružanja
pomoći Latviji za saniranje šteta nastalih zbog dugotrajnog razdoblja intenzivne kiše tijekom ljeta
i jeseni 2017. koje je dovelo do zasićenja tla i naknadnih poplava.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Zakonodavni akti koje je EP donio tijekom plenarne sjednice dostupni su 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
zakonodavni postupak u EU-u dostupan je na bazi EUR-Lex.
Na marginama plenarne sjednice 14. studenoga 2018. predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća
potpisali su sljedeće zakonodavne akte:

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za
ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i sredstava za cilj „Ulaganje za rast i radna
mjesta”, COM(2018) 498,




Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 u pogledu mjesta sjedišta
Europske agencije za lijekove, COM(2017) 735,
Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 u pogledu mjesta sjedišta
Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, COM(2017) 734,
Uredba EP-a i Vijeća o Agenciji EU-a za operativno upravljanje opsežnim informacijskim
sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br.
1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.
1077/2011, COM(2017) 352,
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Uredba EP-a i Vijeća o Agenciji EU-a za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te
zamjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2002/187/PUP, COM(2013) 535,

Uredba EP-a i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku
vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst),
COM(2018) 139,

Uredba EP-a i Vijeća o okviru za slobodan protok neosobnih podataka u EU-u, COM(2017)
495 – D.E.U. br. 18/003,

Uredba EP-a i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje, COM(2016) 819 – D.E.U. br. 17/002,

Direktiva EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba
utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih
medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu, COM(2016) 287.
Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnoj stranici
votewatch.eu.
Na marginama sjednice predsjednik EP-a Antonio Tajani predstavio je interaktivnu i višejezičnu
internetsku stranicu „Što EU čini za mene?“ koja, u kontekstu priprema za europske izbore 2019.,
ima za cilj pružiti informacije o pozitivnom učinku članstva u EU-u na svakodnevni život
građana. Neka od pitanja na koja se daje odgovor: „Kako Europa utječe na naš svakodnevni
život? Kako utječe na naša radna mjesta, obitelji, zdravstvenu skrb, hobije, putovanja, sigurnost,
potrošačke odluke i socijalna prava? Na koji je način prisutna u našim gradovima i regijama?“


Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnim sjednicama
Europskog parlamenta, 28. – 29. studenoga 2018. u Bruxellesu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (Brexit)
Na izvanrednom sastanku Europskog vijeća (EV) 25. studenoga 2018. šefovi država ili vlada 27
država članica Europske unije (EU27) donijeli su Zaključke kojima su potvrdili Sporazum o
povlačenju Ujedinjene Kraljevine (UK) iz EU-a (u nastavku: „Sporazum o povlačenju“) koji je
dogovoren na razini pregovarača EU-a i UK-a 14. studenoga 2018., i odobrili političku izjavu o
budućim odnosima EU-a i UK-a, koja je priložena Sporazumu o povlačenju i na koju on upućuje.
U skladu s člankom 50. Ugovora o EU-u, sporazum o povlačenju u ime Unije sklapa Vijeće,
odlučujući kvalificiranom većinom, uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta (EP).
Sporazum o povlačenju također iziskuje ratifikaciju u parlamentu države članice koja se povlači
iz Unije.
Parlament UK o Sporazumu o povlačenju trebao bi glasovati 11. prosinca 2018. EP bi mogao
glasovati o davanju suglasnosti za Sporazum o povlačenju u veljači ili ožujku 2019., ovisno o
vremenu koje će biti potrebno za prijevod teksta Sporazuma o povlačenju na službene jezike
EU-a.
U svom govoru na sastanku EV-a 25. studenoga 2018. predsjednik EP-a Antonio Tajani izrazio je
zadovoljstvo EP-a tekstom Sporazuma o povlačenju jer potonji daje odgovarajuće odgovore na tri
ključna pitanja (prava građana, financijska pitanja i Sjeverna Irska) na koja je EP stavljao
naglasak svojim rezolucijama i tijekom pregovora. Također, u ime Parlamenta pozdravio je
političku deklaraciju o budućim odnosima koju drži odličnom polazišnom osnovom za razvoj
suradnje između EU-a i UK nakon Brexita.
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Stajališta predsjednika u velikoj mjeri dijele koordinator EP-a za pregovore o Brexitu i članovi
Upravljačke skupine za Brexit. Pojedini zastupnici istaknuli su da Sporazum o povlačenju „nije
nešto što bi trebalo slaviti“ i pozvali na pripravnost za „sve moguće scenarije“, aludirajući na
mogućnost odbijanja Sporazuma o povlačenju u Parlamentu UK i tzv. scenarij „bez dogovora” ili
„neuređeni izlazak”.
Obraćanje glavnog pregovarača EU-a Michela Barniera dostupno je ovdje.
Rasprava o budućnosti Europe
Održana je 13. u nizu rasprava o budućnosti Europe s danskim premijerom Larsom Løkkeom
Rasmussenom. U svom izlaganju, Rasmussen je ustvrdio da je Danska predana EU-u i usredotočena
na pronalazak realnih rješenja tekućih problema u cilju poboljšanja njenog djelovanja. Prema
njegovu mišljenju budućnost Unije ovisi o njenoj mogućnosti nošenja sa i rješavanja glavnih
izazova s kojima se trenutno suočava - migracije, borba protiv klimatskih promjena, širenje i
modernizacija jedinstvenog tržišta te očuvanje i promicanje slobodne trgovine. Istaknuo je da se iz
Brexit-a može izvući pouka o prednostima članstva u EU-u te potreba za boljim informiranjem
građana o postignućima EU-a.
Na sjednici u prosincu 2018. zastupnicima će se obratiti predsjednik Cipra Nicos Anastasiades.
Izvješća o napretku država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u 2018.
Nakon prethodnih rasprava zastupnici su donijeli izvješća, u formi zakonski neobvezujućih
rezolucija, o izvješćima Komisije o Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji za 2018.
Albanija: EP pozdravlja napredak Albanije i u potpunosti podržava preporuku Komisije za
otvaranje pregovora o pristupanju. Albaniju se poziva da konsolidira provedene reforme i da u
svim područjima nastavi s pripremama za ispunjavanje obveza za članstvo u EU-u.
Crna Gora: EP pozdravlja kontinuirani napredak Crne Gore u procesu integracije u EU. Crnu
Goru se poziva da poboljša planiranje, koordinaciju i praćenje provedbe novog zakonodavstva i
politika. EP pozdravlja procjenu Komisije prema kojoj bi Crna Gora, uz snažnu političku volju,
stvarne i dugoročne rezultate u provedbi reformi i konačno rješavanje sporova sa susjedima,
mogla biti spremna za članstvo do 2025. U tom smislu, Komisiju i Vijeće se poziva da u
sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) osiguraju odgovarajuća sredstva za slučaj
mogućeg pristupanja Crne Gore EU-u.
Kosovo: EP pozdravlja donošenje važnih zakonodavnih akata u okviru programa europskih
reformi i poziva na njihovu potpunu provedbu te ponavlja potrebu izgradnje međustranačkog
konsenzusa kako bi se usvojile ključne reforme povezane s EU-om. Pozdravlja se potvrda
Komisije od 18. srpnja 2018. o ispunjenju referentnih mjerila za ostvarenje liberalizacije viznog
režima i poziva na brzo djelovanje po ovom pitanju. EP smatra da će se liberalizacijom viznog
režima poboljšati stabilnost i povezanost Kosova s EU-om, no istovremeno napominje da se bez
obzira na napredak u liberalizaciji viznog režima moraju uložiti daljnji napori u borbi protiv
organiziranog kriminala, trgovine drogom, krijumčarenja ljudi i korupcije, uz ulaganje jasnih
napora u upravljanje nezakonitim migracijskim tokovima te u smanjenje broja neosnovanih zahtjeva za azil.
Makedonija: EP u potpunosti podržava preporuku Komisije i potonju odluku Vijeća kojima se
lipanj 2019. postavlja kao datum otvaranja pregovora o pristupanju. Pozdravlja se predanost
makedonske vlade provedbi reformi povezanih s EU-om i potiče na podršku članstvu Makedonije
u euroatlantskim organizacijama. Pozdravljaju se diplomatske aktivnosti i napori usmjereni na
rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja i promicanja dobrosusjedskih odnosa i naglašava da
bilateralna pitanja ne bi smjela ometati postupak pridruživanja EU-u.
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Srbija: EP pozdravlja kontinuirani angažman Srbije na njezinu putu pridruživanja EU-u kao i
procjenu Komisije da bi Srbija, uz snažnu političku volju i provedbu istinskih i održivih reformi te
konačnih rješenja sporova sa susjednim zemljama, mogla postati članica EU-a. Srbiju se poziva
da poboljša planiranje, koordinaciju i praćenje provedbe novog zakonodavstva i politika, pojača
napore u pogledu reformi u području vladavine prava, intenzivira borbu protiv korupcije i
organiziranog kriminala, nastavi s provedbom reforme javnog sektora, dodatno poboljša
transparentnost, uključivost i kvalitetu zakonodavnog postupka, osigura dosljednu i učinkovitu
provedbu zakonodavnog i institucionalnog okvira za poštovanje ljudskih prava te da u potpunosti
provede sve međunarodne ugovore koji se odnose na prava manjina. Također, Srbiju se poziva na
učinkovitu istragu svih slučajeva ratnih zločina, u suradnji s regionalnim partnerima, a Komisiju i
države članice da ulože dodatne napore u rješavanje tih pitanja u pregovaračkom procesu EU-a i
Srbije. Srbijanske vlasti potiče se na nastavak rješavanja problema osoba nestalih osoba tijekom
ratova 1990-ih, uključujući otvaranjem državnih arhiva povezanih s ratnim razdobljem, ako i na
pripremu sustava odštete za žrtve i njihove obitelji.
Nadležni Odbor za vanjske poslove (AFET) EP-a o amandmanima uloženim na Nacrt izvješća o
izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. glasovat će 6. prosinca 2018.
Vanjskopolitičke teme
U raspravi o pripremama Međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca 2018. o
UN-ovu Globalnom kompaktu o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama potpredsjednica
EK/visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini
izrazila je žaljenje zbog odluke nekih država članica da se neće pridružiti ni podržati Globalni
kompakt. Podsjetila je da se radi o pravno neobvezujućem okviru koji neće stvoriti nikakve
obveze za države članice, već treba poslužiti kao svojevrstan „priručnik za političke akcije“ u
cilju dobre primjene i koordinacije (nacionalnih) migracijskih politika. Informirala je da će
izaslanstvo Europske komisije (EK) na konferenciji u Marakešu predvoditi povjerenik za
migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos.
Zastupnici su nakon prethodnih rasprava usvojili zakonski neobvezujuće rezolucije o smjernicama
za budućnost Svjetske trgovinske organizacije (WTO) te o obrani akademske slobode u vanjskom
djelovanju EU-a.
U izlaganju na početku sjednice predsjednik Tajani osudio je činove agresije protiv ukrajinskih
brodova od strane ruske mornarice u Azovskom moru te izrazio veliku zabrinutost u pogledu
pogoršanja stanja u regiji, osobito u pogledu hapšenja 23 ukrajinska vojnika, te je ponovio da je
teritorijalni integritet Ukrajine od temeljne važnosti. Zatražio je od ruskih vlasti da poštuju
Konvenciju UN-a o pravu mora, kao i Sporazum o suradnji s Ukrajinom iz 2003., te da oslobode
zatočene ukrajinske vojnike. Istaknuo je angažman EP-a u pogledu mirnog rješenja ovoga pitanja
i podsjetio na rezoluciju o stanju u Azovskom moru koju je EP donio 25. listopada 2018.
Proračunski postupak
Odobrena je mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 2 308 500 eura
za zbrinjavanje 550 radnika koji su postali tehnološki višak u gospodarskom sektoru „Izdavačke
djelatnosti“ u Grčkoj.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Zakonodavni akti koje je EP donio tijekom plenarne sjednice dostupni su 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
zakonodavni postupak u EU-u dostupan je na bazi EUR-Lex.
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Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su sljedeće zakonodavne
akte:

Uredba EP-a i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje
državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, COM(2016) 881,

Uredba EP-a i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava
(SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog
sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006, COM(2016)
882,

Uredba EP-a i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava
(SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i
stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ)
br. 1986/2006 EP-a i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU, COM(2016) 883.
Ovime je zakonodavni postupak završen te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnoj stranici
votewatch.eu.
Sljedeća ujedno i posljednja plenarna sjednica EP-a u ovoj godini održat će se od 10. do 13.
prosinca u Strasbourgu. Kalendar sjednica za 2019. godinu dostupan je ovdje.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u studenom 2018. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings) na kojima se razgovaralo o sljedećim temama:
7. studenoga – o održanom Međuparlamentarnom sastanku odbora na temu osnaživanja
parlamenata i jačanja prava građana u provedbi prava Unije, novim pravilima za uklanjanje
terorističkih sadržaja s interneta i paketu o supsidijarnosti 2017.,
26. studenoga – o Komisijinom prijedlogu direktive o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog
izmjenom godišnjih doba.
Bilješke sa sastanaka i radionice dostupne su 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 studenom 2018.
8. studenoga – Pariz – međuparlamentarni sastanak "Europski građani suočeni s
Europskom unijom" u organizaciji Odbora za europske poslove francuske Nacionalne
skupštine
Na sastanku je sudjelovala Tanja Babić, predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom
parlamentu. Sastanak je otvorio predsjednik Nacionalne skupštine Richard Ferrand koji je
predstavio pozadinu Inicijative koju je predsjednik Macron predstavio na sastanku Europskog
vijeća (EV) u prosincu 2017., a koja je predviđala održavanje širokih javnih konzultacija s
europskim građanima o budućnosti EU-a kroz organiziranje javnih rasprava, digitalnih
konzultacija i procesa participativne demokracije u razdoblju od travnja do kraja listopada 2018.
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Francuska ministrica za europske poslove Nathalie Loiseau, nositeljica Inicijative, predstavila je
osobna iskustva u njenoj provedbi. Glavni je cilj Inicijative bio pružiti građanima 27 država
članica EU-a priliku da javno izraze svoja razmišljanja, prijedloge, želje i vizije glede budućnosti
EU-a, uključujući npr. razmišljanja o tome žele li „više ili manje Europe“. Informirala je da je u
Francuskoj održano oko 1100 konzultacija u kojima je sudjelovalo oko 70 000 građana. Loiseau
je osobno sudjelovala na 54 konzultacije, u Francuskoj i u inozemstvu. U nekoliko se navrata
osvrnula na svoje sudjelovanje u dijalogu sa studentima i zainteresiranim građanima o budućnosti
Europe i službeno predstavljanje i pokretanje Inicijative početkom travnja 2018. u Zagrebu.
Izrazila je žaljenje što se Italija povukla iz Inicijative te što je u Mađarskoj održano svega
nekoliko konzultacija s građanima. U provedbu Inicijative bili su uključeni dionici iz svih sfera
društva, promican je inovativan pristup i izbjegavani su ustaljeni formati dijaloga s građanima te
su se tako konzultacije održale i u npr. zatvorima, kazalištima, na plažama te u malim seoskim
sredinama.
Rezultati Inicijative bit će predstavljeni i razmatrani od strane čelnika EU-a na sastanku EV-a u
prosincu 2018., a moguće je i donošenje zaključaka EV-a na ovu temu. Jedan od glavnih izazova
povezanih uz održavanje predstojećih europskih izbora je motiviranje građana, osobito mladih, na
izlazak na izbore te u tom smislu iskustvo provedbe i rezultati Inicijative mogu poslužiti pri
osmišljavanju kampanja za podizanje svijesti o europskim izborima, odnosno važnosti izlaska na
izbore.
12. – 13. studenoga – Bukurešt – posjet izaslanstva Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga
sabora Rumunjskom Parlamentu
Izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora dr. sc. Miro Kovač, predsjednik Odbora,
Joško Klisović, potpredsjednik Odbora i Davor Ivo Stier, član Odbora boravili su 12. i 13.
studenoga 2018. u službenom posjetu Odboru za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamenta
Rumunjske. U stalnoj pratnji hrvatskog izaslanstva bio je Davor Vidiš, veleposlanik Republike
Hrvatske u Rumunjskoj. Tijekom boravka u Rumunjskoj saborsko izaslanstvo se susrelo i održalo
odvojene sastanke s Rozalijom-Ibolya Birom, predsjednicom Odbora za vanjske poslove i
članovim Odbora Zastupničkog doma, Kristijanom-Sorin Dumitrescuom, predsjednikom Odbora
vanjske poslove i članovima Odbora rumunjskog Senata, Angleom Tilvarom, predsjednikom
Odbora za europske poslove i članovim Odbora Zastupničkog doma i Gabrielom Cretu,
predsjednicom Odbora za europske poslove i članovim Odbora rumunjskog Senata te
Giurecijem-Slobodanom Gherom, zastupnikom hrvatske manjine u Parlamentu Rumunjske.
Izaslanstvo Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora susrelo se također i s ministrom
vanjskih poslova Teodorom-Viorelom Melescanuom.
Teme razgovora tijekom posjeta bile su predstojeće predsjedanje Rumunjske i Hrvatske Vijećem
Europske unije, bilateralna suradnja, mogućnosti intenziviranja suradnje Hrvatske i Rumunjske
unutar Europske unije i NATO-a te u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju,
aktualno stanje u Uniji i buduće proširenje. U fokusu razgovora bile su i pripreme za ulazak u
Schengen i europodručje, a razmijenjena su mišljenja o aktualnom stanju glede migracija, na
granicama i susjedstvu Unije. Saborsko izaslanstvo informirano je o prioritetima rumunjskog
predsjedanja Vijećem EU, kao i o predstojećoj Međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj
vanjskoj i sigurnosnoj i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Unije, koja će biti
posvećena Istočnom partnerstvu, stanju u crnomorskoj regiji, energetskoj sigurnosti, kao i
proširenju Unije na zemlje zapadnog Balkana, a koja će se tijekom rumunjskog predsjedanja
parlamentarnom dimenzijom održati početkom ožujka 2019. u Bukureštu.
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18. – 20. studenoga – Beč – 60. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
Na sastanku su sudjelovali predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i
član Odbora Davor Ivo Stier. Predsjednici odbora nadležnih za europske poslove austrijskih
Nacionalnog i Saveznog vijeća, Reinhold Lopatka i Christian Buchmann supredsjedali su
sastankom.
Okupljeni predstavnici odbora za europske poslove država članica Europske unije, Europskog
parlamenta, kao i nacionalnih parlamenata država kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja te
posebni gosti, raspravljali su o ispunjavanju prioriteta austrijskog predsjedanja Vijećem EU-a,
Brexitu, energetskoj i klimatskoj politici EU-a, te o približavanju Europske unije građanima. U
raspravama su dominirale teme Brexita i migracija, kao najvećih izazova s kojima je Unija
trenutačno suočena.
LX. sastanak COSAC-a zaključen je usvajanjem Doprinosa i Zaključaka, završnih dokumenata
kojima se institucijama Europske unije prenose stavovi COSAC-a o temama sastanka. Izaslanstvo
Odbora za europske poslove je u postupku usvajanja Doprinosa COSAC-a uložilo amandman
kojim je u tekst uključena referenca na proširenje Schengena kao važnog čimbenika u zaštiti
vanjskih granica Europske unije, što je hrvatski strateški prioritet. Prihvaćen je i prijedlog
saborskog izaslanstva da se u dijelu Doprinosa posvećenom digitalizaciji EU pozove na razvoj
regulatornog okvira u skladu s brzim tehnološkim napretkom.
Sastanak COSAC-a u Beču bio je posljednji u okviru parlamentarne dimenzije austrijskog
predsjedanja Vijećem EU-a. Predsjedanje 1. siječnja 2019. preuzima Rumunjska, kao prva država
trija predsjedanja u kojem su još Finska i Hrvatska. Sastanak predsjednika odbora uključenih u
COSAC održat će se 20. i 21. siječnja 2019. u Bukureštu.
Sastanak s potpredsjednicom Europskog parlamenta Mairead McGuinness
Na marginama sastanka COSAC-a predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan
Milošević i potpredsjednik Odbora za europske poslove Bundestaga Markus Töns sastali su se s
prvom potpredsjednicom Europskog parlamenta Mairead McGuinness te su razgovarali o važnosti
usvajanja kalendara Europskog parlamenta za 2020. godinu prije raspuštanja EP-a uoči europskih
izbora koji će se održati u svibnju sljedeće godine. Naime, kalendar Europskog parlamenta važan
je za planiranje parlamentarne dimenzije predsjedanja Vijećem EU-a, a Hrvatska i Njemačka
predsjedaju Vijećem tijekom 2020. godine.
Odbor za europske poslove bit će, između ostalih događanja, i domaćin dvaju sastanaka
COSAC-a tijekom prve polovine 2020.
19. – 20. studenoga – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora o
europskom kulturnom nasljeđu, u organizaciji Odbora za kulturu i obrazovanje (CULT)
EP-a
Na sastanku je sudjelovala predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna
Bedeković. Sastanak se održao u okviru obilježavanja Europske godine kulturne baštine 2018.
koju su Europski parlament i Vijeće proglasili 17. svibnja 2017. godine. Rasprava je bila
usmjerena na tri tematska područja: kultura i identitet; očuvanje i obnova kulturne baštine te
kulturna baština i obrazovanje. Sastanak je okupio zastupnike nacionalnih parlamenata država
članica Europske unije i Europskog parlamenta, nacionalne koordinatore za obilježavanje
Europske godine kulturne baštine te ostale relevantne dionike. Cilj sastanka je razmjena iskustava
na nacionalnoj razini kroz raspravu o zakonodavstvu te razmjena ideja o budućim koracima u
području kulturne baštine.
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U svom izlaganju Bedeković je istaknula kako je Europska godina kulturne baštine 2018.
jedinstvena prigoda kada tijekom cijele godine većina država članica Europske unije, a i šire,
stavlja kulturnu baštinu u središte interesa te potiče što više ljudi na otkrivanje i istraživanje
europske kulturne baštine s naglaskom na njezinu vrijednost za društvo, doprinos gospodarstvu,
ulogu u europskoj kulturnoj diplomaciji i važnost njezine zaštite kako bi u njoj mogle uživati
buduće generacije. Naglasila je kako se Republika Hrvatska priključila inicijativi organiziranjem i
podupiranjem većeg broja događanja kojima se želi predstaviti hrvatska kulturna baština kao dio
mozaika zajedničke europske baštine. Na kraju izlaganja istaknula je da će se u povodu zatvaranja
obilježavanja Europske godine kulturne baštine u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, 4.
prosinca 2018. godine otvoriti izložba "Tajni život baštine".
22. – 23. studenoga – Tallinn – godišnji sastanak korespondenata za IPEX
Na sastanku je sudjelovao Mario Straka, zamjenik korespondenta za IPEX u Hrvatskom saboru.
Korespondenti za IPEX su obaviješteni da su početkom 2018. kalendari COSAC-a i Zajedničke
skupine za parlamentarni nadzor Europola integrirani u sustav IPEX-a te da će u prvoj fazi
kalendar sastanka COSAC-a i prateće dokumente unositi informacijski službenik IPEX-a, a tek u
drugoj polovici 2019. unos će obavljati korespondent države predsjedateljice Vijećem EU-a.
Pohvaljen je rad nacionalnih korespondenata u 2018. jer je Komisija tijekom godine koristila
sustav IPEX-a kako bi ispravila nedostatak Komisijine evidencije obrazloženih mišljenja.
Nadalje, istaknuta je potreba jačanja komunikacije putem društvenih mreža (facebook, twitter),
optimiziranje glavne tražilice na IPEX stranicama (IPEX 3.0), te formiranje ključnih riječi
(keywords) na stanicama IPEX-a kako bi se optimiziralo pretraživanje preko Internet pretraživača
(google, firefox, bing). Prije ulaska na društvene medije potrebno je definirati ciljnu skupinu kao i
koji sadržaj se može promovirati putem društvenih medija.
U skladu sa smjernicama IPEX-a Hrvatski sabor će sudjelovati u radu Upravnog odbora IPEX-a u
2020/2021.g. za vrijeme Finskog predsjedanja Upravnim odborom IPEX-a. Tijekom predsjedanja
Hrvatske Vijećem Europske unije od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. očekuje se aktivno
sudjelovanje službenika Hrvatskoga sabora na IPEX sastancima.
26. – 28. studenoga – Priština – izaslanstvo Odbora za europske poslove u posjetu Kosovu
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i članovi Odbora Joško
Klisović, Vesna Pusić i Davor Ivo Stier boravili su u službenom posjetu Prištini na poziv Odbora
za europske integracije Skupštine Republike Kosova.
Osim s predsjednicom Odbora za europske integracije Blertom Deliu-Kodra i članovima Odbora,
saborsko izaslanstvo sastalo se i s predsjednikom Skupštine Kadrijem Veselijem, Odborom za
vanjske poslove, dijasporu i strateška ulaganja, potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih
poslova Behgjetom Pacollijem, potpredsjednikom Vlade Enverom Hoxhajem, zapovjednikom
KFOR-a Salvatoreom Cuocijem, hrvatskim vojnim kontigentom na Kosovu te s predstavnicima
kosovskih političkih stranaka i civilnog društva.
Blerta Deliu-Kodra izrazila je zadovoljstvo prijateljskim odnosima dviju zemalja te je zahvalila
na hrvatskoj podršci Kosovu. Navela je da je Kosovo spremno napredovati na eurointegracijskom
putu te je u tom smislu hrvatska iskustva ocijenila najrelevantnijima. Na svim održanim
sastancima sugovornici s kosovske strane osobito su se založili za liberalizaciju viznog režima za
građane Kosova te su zamolili za nastavak hrvatske podrške prilikom kandidiranja Kosova za
članstvo u međunarodnim organizacijama.
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević izrazio je punu podršku
europskom putu Kosova, uz traženje poboljšanja statusa hrvatske zajednice na Kosovu, između
ostaloga i osiguranjem parlamentarne zastupljenosti Hrvata. Istaknuo je i važnost obrambene te
gospodarske suradnje dviju zemalja.
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Saborsko izaslanstvo također se založilo da se hrvatske tvrtke, koje imaju proizvodne pogone u
Srbiji i BiH, izuzmu od primjene carina u visini 100 posto, koje je Kosovo uvelo na srpske
proizvode kao odgovor na onemogućavanje ulaska Kosova u članstvo u Interpolu.
Izaslanstvo Odbora za europske poslove susrelo se u Prištini i s predstavnicima hrvatskog vojnog
kontigenta, koji na Kosovu broji ukupno 33 vojnika na tri lokacije, kroz dvije misije pod okriljem
NATO-a: Advisory and Liason Team Kosovo te Kosovo Force (KFOR). Službeni posjet zaključen
je sastancima s predstavnicima kosovskih političkih i društvenih snaga, koji su naveli da Hrvatsku
vide kao važnog partnera, osobito kada je riječ o približavanju Europskoj uniji.
27. studenoga – Bruxelles/Europski parlament – međuparlamentarni sastanak odbora na
temu osnaživanja parlamenata i jačanja prava građana u provedbi prava Unije, u
organizaciji Odbora za predstavke (PETI) i Odbora za pravna pitanja (JURI) EP-a
Na sastanku je sudjelovala Tanja Babić, predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom
parlamentu. Skup je okupio zastupnike iz 11 država članica i EP-a, europsku pučku
pravobraniteljicu, pučke pravobranitelje iz Slovačke, Finske, Portugala i Poljske te predstavnike
akademije i civilnog društva u cilju razmjene mišljenja i iskustava prijenosa u nacionalno
zakonodavstvo, provedbe i primjene zakonodavstva Unije te s time povezanim izazovima iz
perspektive nacionalnih parlamenata. Kao konkretni primjeri za raspravu poslužili su Direktiva
2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima, Direktiva 2014/52/
EU o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na
okoliš i Uredba (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u
slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku. Također je bilo
govora o ulozi pritužbi i predstavki građana upućenih pučkom pravobranitelju i parlamentima kao
instrumentima za otkrivanje slučajeva kršenja prava Unije. Sekundarni cilj sastanka bio je
doprinijeti jačanju suradnje između Europske mreže pučkih pravobranitelja i parlamenata.

Uredništvo Biltena: Tanja Babić, Tatjana Briški, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Mario Straka,
Jelena Špiljak
©Hrvatski sabor / Kontakt: ured-mep@sabor.hr

