BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskome saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskome 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
Bilten br. 77

Portugalsko predsjedanje Vijećem Europske unije
Siječanj 2021.

Portugal četvrti put predsjeda Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja
2021. i to kao dio Trija predsjedanja s Njemačkom i Slovenijom. U skladu s
Osamnaestomjesečnim programom predsjedanja Trija, Portugal je u cilju postizanja konkretnih
rezultata u pogledu gospodarskog oporavka i izlaza iz krize Programom predsjedanja definirao
pet prioritetnih područja djelovanja.
Otporna Europa
Promicanje oporavka i otpornosti, kohezije i europskih vrijednosti kroz provedbu Plana za
oporavak i novog Višegodišnjeg financijskog okvira, usredotočujući se na rast i ulaganja u
zeleno i digitalno gospodarstvo i socijalnu koheziju, kao i na europske vrijednosti, jačanje
demokracije, vladavine prava i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Socijalna Europa
Jačanje europskog socijalnog modela usvajanjem Akcijskog plana za provedbu Europskog
stupa socijalnih prava kao najboljeg načina za odgovor na krizu i promicanje rasta,
zapošljavanja, profesionalnih kvalifikacija, poštenih minimalnih plaća u svim državama
članicama, socijalne zaštite i uključivosti, jednake plaće i ravnopravnost spolova te Unije za
zdravstvo. Socijalni summit planira se održati 7. svibnja 2021. u Portu.
Zelena Europa
Promicanje Europske unije kao lidera u klimatskim akcijama promicanjem ciljeva Europskog
zelenog plana, s naglaskom na klimatsku neutralnost i smanjenje emisija CO2 te Europski pakt
o klimi, provedbu Europskog zakona o klimi, usklađivanje Strategije biološke raznolikosti EU-a
za 2030. s novom Strategijom EU-a za šume te promicanje razvoja prometne i energetske
strategije EU-a koja podupire održivost okoliša i reforme Zajedničke poljoprivredne politike
kao i provedbu zajedničke ribarstvene politike.
Digitalna Europa
Ubrzati digitalnu transformaciju u službi građana i poduzeća promicanjem vodeće uloge EU-a u
digitalnoj ekonomiji, osobito u području regulative i inovacija, primjene i provedbe najboljih
digitalnih praksi u javnoj upravi, s naglaskom na administrativno, fiskalno i
pojednostavnjivanje usluga te promicanje globalne strategije digitalne suradnje i razvoja
koncepta digitalne demokracije.
Globalna Europa
Promovirati otvorenost Europe prema svijetu jačanjem uloge Europske unije u svijetu
zasnovano na otvorenom pristupu, učinkovitom multilateralizmu i osnaživanju međunarodnih
partnerstava, s naglaskom na jačanje globalne suradnje kao i zajedničkog odgovora na
humanitarne krize i hitne situacije; izgradnju tješnjih i dinamičnijih odnosa između EU-a i
Afrike; jačanje strateških odnosa s Indijom; uspostavu strateških odnosa i ambicioznog
partnerstva s UK te davanje novog zamaha transatlantskim odnosima.
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Parlamentarna dimenzija portugalskog predsjedanja Vijećem
Europski parlament i nacionalni parlamenti sudjeluju u europskom procesu donošenja odluka i
europskoj agendi, posebno nakon Lisabonskog ugovora. Njihov sve veći utjecaj na donošenje
odluka ojačao je njihovu ulogu tijekom predsjedanja Vijećem, uključujući, prije svega, održavanje
različitih, specijaliziranih međuparlamentarnih sastanaka na kojima se raspravlja o ključnim
pitanjima europske politike. Uz međuparlamentarne konferencije i sastanke koji su već određeni u
šestomjesečnim kalendarima parlamentarnih aktivnosti, predsjedništva mogu predložiti i druge
inicijative za raspravu o hitnim pitanjima na europskom dnevnom redu.
Tijekom portugalskog predsjedanja Vijećem Skupština Republike (Assembleia da República)
zadužena je za pripremu i vođenje parlamentarne dimenzije portugalskog predsjedanja.
Kalendar parlamentarne dimenzije
11. siječnja – Lisabon, videokonferencija – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC)
1. – 2. veljače – Lisabon, videokonferencija – 8. sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni
nadzor (JPSG) Agencije Europske unije za suradnju tijela za provedbu zakona (Europol)
22. – 23. veljače – Bruxelles/Europski parlament, videokonferencija – Europski parlamentarni
tjedan 2021. u okviru kojega se održava Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti,
gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji, konferencija o Europskom semestru i
međuparlamentarni sastanci odbora u organizaciji Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku
(ECON), Odbora za proračun (BUDG) i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) EP-a
3. – 4. ožujka – Lisabon, videokonferencija – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj
vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
12. travnja – 2. Konferencija na visokoj razini o migracijama i azilu (tbc)
13. travnja – Konferencija o Covidu-19: utjecaj na zdravlje i socijalne uvjete (tbc)
4. svibnja – Konferencija o Strategiji EU za bioraznolikost do 2030.: vraćanje prirode natrag u
naše živote (tbc)
30. svibnja – 1. lipnja – Lisabon – LXV. Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
15. lipnja – Konferencija o ruralnom razvoju (tbc)
20. – 21. lipnja – Konferencija o ulozi parlamenata u produbljivanju odnosa između EU-a i
Afrike

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je u prosincu tri sjednice:
7. sjednica, održana 3. prosinca, na kojoj je provedena prethodna rasprava o djelovanju Sabora u
europskim poslovima u 2021. (vidi Bilten br.76)
8. sjednica, održana elektroničkim putem 15. prosinca, na kojoj je Odbor donio zaključke o
sljedećim stajalištima:
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o
administrativnoj suradnji u području oporezivanja, COM(2020) 314 – D.E.U. br. 20/009
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu izuzeća određenih referentnih vrijednosti deviznog tečaja
trećih zemalja i određivanja zamjenskih referentnih vrijednosti za određene referentne vrijednosti
koje se prestaju primjenjivati, COM(2020) 337 – D.E.U. br. 20/010
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog
okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od
pandemije bolesti COVID-19 COM (2020) 282 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi
potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19, COM(2020) 283 –
D.E.U. br. 20/011
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja
pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19, COM(2020) 280 – D.E.U. br.
20/012
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu prospekta EU-a za oporavak i ciljanih prilagodbi za
financijske posrednike radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19, COM(2020) 281
– D.E.U. br. 20/013
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. – 2027. i o stavljanju izvan
snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”), COM(2020) 405 – D.E.U. br.
20/014
9. sjednica, održana elektroničkim putem 15. prosinca, na kojoj je Odbor raspravio Prijedlog
odluke o prihvaćanju Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju
izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom. Odbor za europske poslove je, u skladu s člankom
179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, navedeni Prijedlog odluke razmotrio kao zainteresirano radno
tijelo te podržao donošenje Odluke.
Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s donesenim Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2020.
Odbor za europske poslove je u prosincu proslijedio 4 stajališta Republike Hrvatske o
dokumentima EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sposobnosti Agencije Europske unije za sigurnost zračnog
prometa da vrši ulogu tijela za reviziju izvedbe u okviru jedinstvenog europskog neba COM
(2020) 577 – D.E.U. br. 20/018
Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
provedbi jedinstvenoga europskog neba (recast) COM(2020) 579 – D.E.U. br. 20/019
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Povećanje klimatskih ambicija
Europe za 2030.: Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana COM
(2020) 562 – D.E.U. br. 20/020
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji COM(2020) 682 – D.E.U. br. 20/021
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Aktivnosti radnih tijela
Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije je na 4. sjednici, održanoj 17. prosinca
raspravljao i donio mišljenje o sljedećem stajalištu:
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Povećanje klimatskih ambicija
Europe za 2030.: Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana COM
(2020) 562 – D.E.U. br. 20/020
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji COM(2020) 682 – D.E.U. br. 20/021
Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na 8. sjednici, održanoj 17. prosinca raspravljao i donio
mišljenja o sljedećim stajalištima:
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Novi akcijski plan za kružno
gospodarstvo: Za čišću i konkurentniju Europu COM(2020) 98 – D.E.U. br. 20/017
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Povećanje klimatskih ambicija
Europe za 2030.: Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana COM
(2020) 562 – D.E.U. br. 20/020
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na 8. sjednici, održanoj 3. prosinca
raspravljao i donio mišljenje o sljedećem stajalištu:
Stajalište Republike Hrvatske o Paktu o migracijama i azilu – D.E.U. br. 20/016
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
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 prosincu 9 stajališta Republike
Hrvatske za videokonferencije ministara, koje se održavaju umjesto fizičkih sastanaka Vijeća
Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za zapošljavanje i socijalnu
politiku održanu 3. prosinca 2020. dostavljeno je Odboru za rad, socijalni sustav i
mirovinsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za telekomunikacije održanu
7. prosinca 2020. dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za vanjske poslove održanu 7.
prosinca 2020. dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za promet održanu 8. prosinca
2020. dostavljeno je Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukutru;

Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara europskih poslova, održanu 8.
prosinca 2020., dostavljeno je Odboru za europske poslove;
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Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara unutarnjih poslova, održanu
14. prosinca 2020., dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnje poslove i
nacionalnu sigurnost;
Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara energetike, održanu 14.
prosinca 2020., dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3781. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 15. i 16.
prosinca 2020., dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3782. sastanak Vijeća za okoliš 17. prosinca 2020.,
dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u prosincu donio 13 zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 36

Konačni prijedlog zakona o
dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o osobnoj iskaznici

10

5

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

10

4

donesen

2.

redovni

PZE 9

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU) 2019/19/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

10

4

donesen

2.

redovni

PZE 55

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

10

4

donesen

2.

redovni

PZE 53

Konačni prijedlog zakona o
sustavu osiguranja depozita

10

5

donesen

2.

redovni

PZE 85

Prijedlog zakona o provedbi
Uredbe (EU) 2017/1939 od
12. listopada 2017. o provedbi
pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog
javnog tužitelja („EPPO“), s
Konačnim prijedlogom zakona

10

5

donesen

1.i 2.

hitni

PZE 12

Konačni prijedlog zakona o
strancima

10

4

donesen

2.

redovni

PZE 32

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

10

5

donesen

2.

redovni

PZE 80

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i
članovima njihovih obitelji, s
Konačnim prijedlogom zakona

10

4

donesen

1.i 2.

PZE 13

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

hitni
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PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 25

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi

10

PZE 54

Konačni prijedlog zakona o
prisilnoj likvidaciji kreditnih
institucija

PZE 33

PZE 43

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

4

donesen

2.

postupka
redovni

10

5

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
sanaciji kreditnih institucija i
investicijskih društava

10

5

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te
proizvodnji i prometu oružja

10

5

donesen

2.

redovni

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2020. institucije Europske unije izravno su
dostavile Hrvatskome saboru ukupno 72 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 34 prijedloga
obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 38 neobvezujućih pravnih
akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
Oznaka akta
COM (2020)
830

RIBARSTVO
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2017/2403 u pogledu odobrenja za ribolov za
ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i
ribolovnih operacija ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine
u vodama Unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 12. 2020.
...
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Oznaka akta
COM (2020)
767

Oznaka akta
COM (2020)
749

Oznaka akta
COM (2020)
798

Oznaka akta

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom upravljanju podacima (Akt o upravljanju podacima)
PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ
u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive
UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAĆA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive
2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020
EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2020)
596

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/
EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341

COM (2020)
595

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj
operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi
(EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i
(EU) br. 909/2014

Oznaka akta

PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 12. 2020.
23. 2. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
18. 12. 2020.
10. 3. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
23. 12. 2020.
11. 3. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
7. 12. 2020.
5. 3. 2021.
17. 12. 2020.
5. 3. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 12. 2020.

COM (2020)
828

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na istek prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske
iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

COM (2020)
826

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u
cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na istek prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju
Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz
Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

14. 12. 2020.

COM (2020)
827

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost zračnim prijevozom nakon isteka prijelaznog razdoblja navedenog u Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike
Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

14. 12. 2020.

4. 3. 2021.

....

5. 3. 2021.
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Oznaka akta

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2020)
853

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
odluka Vijeća 2003/17/EZ i 2005/834/EZ o jednakovrijednosti pregleda na terenu i provjera postupaka održavanja
sorata poljoprivrednih biljnih vrsta koje se provode u Ujedinjenoj Kraljevini

COM (2020)
852

Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti
šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini s takvim materijalom proizvedenim u Uniji

Oznaka akta
COM (2020)
725
COM (2020)
726

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
23. 12. 2020.
23. 3. 2021.

23. 12. 2020.
23. 3. 2021.

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju
uloge Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne
situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za
sprečavanje i kontrolu bolesti

Rok za supsidijarnost
7. 12. 2020.
2. 2. 2021.
7. 12. 2020.
2. 2. 2021.

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:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i
socijalnom odboru i Odboru regija – Europski klimatski pakt,
COM(2020) 788, 9. prosinca 2020.
Europski klimatski pakt European Climate Pact (europa.eu) je inicijativa Europske komisije za
suradnju s različitim dionicima i civilnim društvom kako bi ih se uključilo u zaštitu klime i
potaknulo na održivije ponašanje. Pakt će ljudima i organizacijama omogućiti da se upoznaju s
problemom klimatskih promjena, da razvijaju i primjenjuju rješenja i povežu se s drugima
kako bi se povećao njihov učinak. Zahvaljujući paktu stvorit će se dinamično okruženje za
razmjenu informacija, raspravu i aktivan rad na rješavanju klimatske krize. Ponudit će se
potpora europskom pokretu za klimu i omogućiti njegov razvoj i konsolidacija. Europski
klimatski pakt bit će usmjeren na senzibilizaciju javnosti i potporu aktivnom angažmanu.
Pakt će pomoći da se proširi znanje o borbi protiv klimatskih promjena utemeljeno na
znanstvenim spoznajama, koje će poslužiti pri donošenju svakodnevnih odluka. Zajedno s
organizacijama koje se žele pridružiti inicijativi Komisija će pripremiti i svima staviti na
raspolaganje pregršt komunikacijskih materijala i alata koji će pridonijeti ostvarivanju ciljeva
pakta. Pakt će se nadovezati na brojne i raznovrsne inicijative koje se već provode u Europi,
pri čemu će se istaknuti postojeća rješenja kao izvor nadahnuća i saznanja, a mrežama klimatskih aktivista i zajednicama pomoći će se da ostvare svoje ciljeve ili se udruže s drugima. U
sklopu klimatskog pakta poticat će se demokratske, znanstveno utemeljene, praktične,
transparentne, lokalne, uključive i dugoročne mjere pojedinaca i organizacija za suzbijanje
klimatskih promjena.
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Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, Bruxelles, 14. – 18. prosinca 2020.

Europski parlament nastavio je rad u prilagođenim uvjetima uslijed drugog vala pandemije
Covida-19. Plenarna sjednica održana je uz primjenu hibridnog modela koji zastupnicima
omogućava sudjelovanje u plenarnim raspravama putem video veze iz informativnih ureda EP-a u
glavnim gradovima država članica Europske unije. Glasovanje se odvijalo putem elektroničke
pošte u tri kruga.
Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 10. – 11. prosinca 2020. – Višegodišnji financijski okvir
(VFO) za razdoblje 2021. – 2027., novi opći sustav uvjetovanosti radi zaštite proračuna EU-a i
nova vlastita sredstva Europske unije
Nakon intenzivnih pregovora koji su trajali od kraja kolovoza 2020., predstavnici Europskoga
parlamenta, Vijeća i Europske komisije postigli su 10. prosinca 2020. opći politički dogovor o
VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i pratećim aktima, novim vlastitim sredstvima EU-a i
instrumentu „EU za sljedeće generacije“, a koji dopunjuje sveobuhvatni financijski paket od
1824,3 milijarde eura koji su čelnici i čelnice EU-a dogovorili u srpnju 2020. Dogovor postignut u
prosincu 2020. obuhvaća:

ciljano povećanje programa EU-a, među kojima su Obzor Europa, „EU za zdravlje” i
Erasmus+, za 15 milijardi eura, i to dodatnim sredstvima (12,5 milijardi eura) i
preraspodjelom sredstava (2,5 milijardi eura) tijekom sljedećeg financijskog razdoblja, uz
poštovanje gornjih granica rashoda utvrđenih u Zaključcima EV-a sa sastanka održanoga od
17. do 21. srpnja 2020.,

veću fleksibilnost EU-a pri odgovaranju na nepredviđene potrebe,
veću uključenost proračunskog tijela u nadzor nad prihodima u okviru instrumenta „EU za
sljedeće generacije“,

veće ambicije u vezi s bioraznolikošću te pojačano praćenje rashoda povezanih s
bioraznolikošću, klimom i rodnim pitanjima,

okvirni plan za uvođenje novih vrsta vlastitih sredstava EU-a.
VFO za razdoblje 2021. – 2027. za 27 država članica EU-a iznosi 1 074,3 milijarde eura u
cijenama iz 2018. godine. Dogovoreni iznos za instrument „EU za sljedeće generacije“ iznosi
750 milijardi eura (do 360 000 milijuna eura upotrijebilo bi se za zajmove, a do 390 000
milijuna eura namijenjeno je za sredstva bespovratne pomoći). Ovime je EU-u osigurano ukupno
1 824,3 milijarde eura financiranja tijekom sljedećih sedam godina za potporu oporavku od
pandemije Covida-19 i dugoročnim prioritetima EU-a u različitim područjima politika. Sljedeći
dugoročni proračun pokrivat će sedam područja potrošnje.
Europsko vijeće je 10. i 11. prosinca 2020. donijelo Zaključke o VFO-u za razdoblje 2021. –
2027. i paketu za oporavak, uključujući instrument „EU za sljedeće generacije“, mehanizmu
uvjetovanosti radi zaštite proračuna EU-a i novim vlastitim sredstvima EU-a, nakon čega su
Europski parlament i Vijeće pristupili donošenju niza odluka o zakonodavnim aktima koji su dio
paketa za oporavak i kojima se utvrđuje proračunski okvir EU-a za sljedeće programsko
razdoblje.


Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
Europski parlament je 16. prosinca 2020., velikom većinom glasova, dao suglasnost za Nacrt
uredbe Vijeća o utvrđivanju VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i odobrio uobičajene zajedničke i
jednostrane izjave Europskoga parlamenta, Vijeća i Europske komisije o raznim aspektima
provedbe VFO-a koje su priložene predmetnoj zakonodavnoj rezoluciji.

stranica 10

VFO u sljedećem programskom razdoblju umjesto dosadašnjih pet ima sedam poglavlja.
Detaljnija raspodjela sredstava unutar sedam poglavlja VFO-a 2021. – 2027. dostupna je ovdje.
VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR (EU-27)
(u milijunima EUR – cijene iz 2018.)
Odobrena
sredstva za
preuzimanje
obveza

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Ukupno
2021.–
2027.

19 712
1. Jedinstveno
tržište, inovacije
i digitalizacija

19 666

19 133

18 633

18 518

18 646

18 473

132 781

2. Kohezija,
otpornost i
vrijednosti

49 741

51 101

52 194

53 954

55 182

56 787

58 809

377 768

2.a Ekonomska,
socijalna i
teritorijalna
kohezija

45 411

45 951

46 493

47 130

47 770

48 414

49 066

330 235

2.b Otpornost i
vrijednosti

4 330

5 150

5 701

6 824

7 412

8 373

9 743

47 533

3. Prirodni
resursi i okoliš

55 242

52 214

51 489

50 617

49 719

48 932

48 161

356 374

od čega: rashodi
povezani s
tržištem i izravna
plaćanja

38 564

38 115

37 604

36 983

36 373

35 772

35 183

258 594

4. Migracije i
upravljanje
granicama

2 324

2 811

3 164

3 282

3 672

3 682

3 736

22 671

5. Sigurnost i
obrana

1 700

1 725

1 737

1 754

1 928

2 078

2 263

13 185

6. Susjedstvo i
svijet

15 309

15 522

14 789

14 056

13 323

12 592

12 828

98 419

7. Europska
javna uprava

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

od čega:
7 742
administrativni
rashodi institucija

UKUPNA ODO- 154 049 153 254
BRENA SREDSTVA ZA
PREUZIMANJE OBVEZA

152 848 152 750

152896

153 390 155 113

1 074300

UKUPNA
ODOBRENA
SREDSTVA ZA
PLAĆANJE

149 936 149 936

149936

149 936 149 936

1 061058

156 557 154 822
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Novi mehanizam proračunske uvjetovanosti
U redovnom zakonodavnom postupku u drugom čitanju Europski parlament je 16. prosinca 2020.
odobrio stajalište Vijeća u prvom čitanju od 14. prosinca 2020. s ciljem donošenja Uredbe o
općem sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije. Kako se navodi u Zaključcima EV-a od
10. i 11. prosinca 2020. cilj Uredbe jest zaštita proračuna Unije, što uključuje instrument „EU za
sljedeće generacije“, dobro financijsko upravljanje proračunom te zaštitu financijskih interesa EU
-a. Uredbom se omogućuje zaštita proračuna EU-a ako se utvrdi da povrede načela vladavine
prava u državi članici utječu ili ako postoji ozbiljan rizik od toga da bi mogle utjecati na dobro
financijsko upravljanje proračunom EU-a ili na zaštitu financijskih interesa EU-a na dovoljno
izravan način. Uredba će se primjenjivati od 1. siječnja 2021.
Novi Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini
Nakon što ga je prethodno odobrilo Vijeće EU-a, zastupnici Europskoga parlamenta su odobrili
sklapanje Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Europske
komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom
financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih
vlastitih sredstava, koji će zamijeniti Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013.
Međuinstitucijski sporazum prvi put sadrži odredbe o vlastitim sredstvima EU-a, odnosno novi
prilog u kojem se utvrđuje plan za uvođenje novih vlastitih sredstava tijekom razdoblja 2021. –
2027. radi pokrivanja kamata i troškova otplata instrumenta za oporavak.
Nova vlastita sredstva EU-a
Vijeće je 14. prosinca 2020. donijelo Odluku o sustavu vlastitih sredstava EU-a te o stavljanju
izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom, čime je omogućilo početak postupka ratifikacije
Odluke u državama članicama. Naime, kako bi stupila na snagu Odluku treba odobriti svih 27
država članica EU-a u skladu sa svojim ustavnim odredbama. Hrvatski sabor Odluku je
ratificirao 18. prosinca 2020.
Nakon njezina odobrenja, Odlukom će se najveći iznos sredstava koji se bilo koje godine može
pozivom zatražiti od države članice kako bi se financirali rashodi EU-a, tj. takozvana gornja
granica vlastitih sredstava, povećati s 1,20 % na 1,40 % zbroja bruto nacionalnog dohotka 27
država članica EU-a. Time je uzeto u obzir uključivanje Europskog razvojnog fonda u proračun
EU-a te povlačenje Ujedinjene Kraljevine (UK), koja je bila neto uplatitelj u proračun EU-a.
Europska komisija će ujedno iznimno biti ovlaštena na tržištima kapitala privremeno pozajmiti
iznos do 750 milijardi eura isključivo u svrhu suočavanja s posljedicama krize uzrokovane
bolešću Covida-19 (instrument „EU za sljedeće generacije“). Istodobno će se gornja granica
vlastitih sredstava iznimno i privremeno podići za dodatnih 0,6 % kako bi se pokrile sve obveze
EU-a koje proizlaze iz tog pozajmljivanja sve do otplate svih pozajmljenih sredstva.
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Plan za uvođenje novih vlastitih sredstava EU-a
Prvi korak: 2021.

nova vlastita sredstva koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2021., a koja se sastoje od
udjela u prihodima od nacionalnih doprinosa izračunanih na temelju mase nerecikliranog
plastičnog ambalažnog otpada, kako je predviđeno odlukom o vlastitim sredstvima.

nakon procjena učinka pokrenutih 2020., do lipnja 2021. Europska komisija će podnijeti
prijedloge o mehanizmu za graničnu prilagodbu emisija ugljika i o digitalnom nametu, kao i
popratni prijedlog za uvođenje novih vlastitih sredstava na toj osnovi, s ciljem njihova
uvođenja najkasnije do 1. siječnja 2023.
u proljeće 2021. Europska komisija će preispitati sustav EU-a za trgovanje emisijama,
uključujući njegovo moguće proširenje na sektor zrakoplovstva i pomorski sektor. Do lipnja
2021. predložit će vlastita sredstva koja se temelje na sustavu EU-a za trgovanje emisijama.
Drugi korak: 2022. i 2023.

u skladu s primjenjivim postupcima na temelju Ugovora i podložno odobrenju država
članica u skladu s njihovim ustavnim odredbama, predviđeno je da se nova vlastita sredstva
uvedu do 1. siječnja 2023.

Vijeće će raspravljati o novim vlastitim sredstvima najkasnije do 1. srpnja 2022. kako bi se
ona uvela do 1. siječnja 2023.
Treći korak: 2024. – 2026.

Europska komisija će na temelju procjena učinka do lipnja 2024. nastojati predložiti
dodatna nova vlastita sredstva, koja bi mogla uključivati porez na financijske transakcije i
financijski doprinos povezan s korporativnim sektorom ili novu zajedničku osnovicu poreza
na dobit.

u skladu s primjenjivim postupcima na temelju Ugovora i podložno odobrenju država
članica u skladu s njihovim ustavnim odredbama, predviđeno je da se dodatna nova vlastita
sredstva uvedu do 1. siječnja 2026.




Vijeće će raspravljati o novim vlastitim sredstvima najkasnije do 1. srpnja 2025. kako bi se
ona uvela do 1. siječnja 2026.

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021.
U skladu s proračunskim postupkom, Europski parlament je 18. prosinca 2020. odobrio stajalište
Vijeća od 14. prosinca 2020. o drugom nacrtu općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2021.
koji uzima u obzir dogovor postignut 4. prosinca 2020. u Odboru za mirenje. Ovime je proračun
EU-a za 2021., prvi proračun sljedećeg VFO-a, konačno donesen te predstoji njegova objava u
Službenom listu EU-a. Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.
U okviru proračuna EU-a za 2021. za ukupno preuzimanje obveza predviđeno je 164,2 milijarde
eura, dok je za ukupna plaćanja namijenjen iznos od 166,1 milijardu eura. Financiranje je
usmjereno na ublažavanje posljedica pandemije bolesti Covid-19, potporu održivom oporavku te
zelenoj i digitalnoj tranziciji EU-a, u skladu s prioritetima obuhvaćenima sljedećim višegodišnjim
financijskim okvirom.
Zaključno: usvajanjem uredbi o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i o općem režimu
uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije te donošenjem općeg proračuna EU-a za 2021.
omogućeno je pravovremeno korištenje potpora iz proračuna EU-a i fonda za oporavak u
cilju sanacije socioekonomskih posljedica pandemije Covida-19 i pružanja neophodne
pomoći građanima.
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U okviru nezakonodvane rezolucije o Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. –
2027., Međuinstitucijskom sporazumu, instrumentu EU-a za oporavak („EU za sljedeće generacije“) i Uredbi o vladavini prava Europski parlament pozdravlja političke dogovore, uključujući
zajedničke i jednostrane izjave, koje su suzakonodavci postigli 5. studenoga 2020. o Uredbi o
vladavini prava i 10. studenoga 2020. o VFO-u, Međuinstitucijskom sporazumu i instrumentu za
oporavak. Europski parlament izražava mišljenje kako bi na predstojećoj Konferenciji o
budućnosti Europe, među ostalim, trebalo razmatrati prevladavanje prepreka koje predstavljaju
zahtjevi za jednoglasnost u Vijeću u pogledu donošenja VFO-a i odluke o vlastitim sredstvima.
Covid-19
U raspravi o pripremi strategije EU-a za cijepljenje protiv bolesti Covid-19, uključujući njezinu
vanjsku dimenziju, u kojoj je sudjelovao potpredsjednik Europske komisije nadležan za
promicanje europskog načina života Margaritis Schinas, zastupnici su pozdravili spremnost
Europske komisije da službeno odobri prvo cjepivo farmaceutske tvrtke BioNTech/Pfizer 23.
prosinca 2020., ako ga 21. prosinca odobri Europska agencija za lijekove (EMA) u skladu sa
standardima sigurnosti i djelotvornosti. Velika većina zastupnika pozdravila je strategiju EU-a za
odobrenje sigurnih cjepiva protiv Covida-19 i podcrtala važnost transparentnog i neovisnog
postupka odobrenja i pregovaranja o pristupu cjepivima.
U okviru redovnog zakonodavnog postupka Europski parlament je usvojio stajalište u prvom
čitanju radi donošenja Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu dodatnih sredstava
i provedbenih mehanizama radi pružanja pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti
Covid-19 i njezinih socijalnih posljedica te u pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka
gospodarstva (REACT-EU), čime je za regije EU-a osigurano dodatnih 47,5 milijardi eura za
borbu protiv posljedica pandemije Covida-19. Sredstva će se isplaćivati iz strukturnih fondova
EU-a, a većina će biti dostupna već 2021.
Odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine
Zastupnici su u sklopu rasprave o napretku pregovora o budućim odnosima između EU-a i UK
ponovno izrazili spremnost za održavanjem izvanredne plenarne sjednice Europskoga parlamenta
prije kraja prosinca 2020. u cilju razmatranja i glasovanja o sporazumu o budućim odnosima
između EU-a i UK, ukoliko pregovarači EU-a i UK postignu dogovor. Izlaganje glavnog
pregovarača EU-a Michela Barniera dostupno je ovdje.
Europski parlament je 18. prosinca 2020. usvojio stajališta u prvom čitanju o četiri prijedloga
uredbi kojima se uvode izvanredne mjere za održavanje prekogranične povezanosti UK i EU-a u
cestovnom i zračnom prometu nakon isteka prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020.
Europska godina željeznice 2021.
U redovnom zakonodavnom postupku usvojeno je stajalište Europskoga parlamenta u prvom
čitanju radi donošenja Odluke o proglašenju 2021. europskom godinom željeznice. Europska
godina željeznice 2021. ima za cilj promicati željeznički prijevoz kao održiv, inovativan,
međusobno povezan, siguran i cjenovno pristupačan način prijevoza te, ujedno, doprinijeti
postizanju cilja klimatske neutralnosti Unije do 2050.
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Vanjskopolitičke teme
Nakon prethodne rasprave usvojena je nezakonodavna rezolucija o strategiji EU-a za sigurnosnu
uniju u kojoj Europski parlament pozdravlja objavljivanje nove strategije EU-a za sigurnosnu
uniju, koju je EK objavila 24. srpnja 2020., te ističe potrebu za učinkovitom provedbom i
evaluacijom postojećeg zakonodavstva EU-a u ovom području. Europski parlament naglašava
kako mjere u okviru strategije EU-a za sigurnosnu uniju trebaju biti dovoljno fleksibilne kako bi
se omogućila brza reakcija na stalne promjene okolnosti i izmjene načina rada kriminalnih
organizacija. Također, ističe da svaki novi zakonodavni prijedlog mora biti popraćen temeljitom i
sveobuhvatnom procjenom utjecaja, uključujući utjecaj na temeljna prava i rizike od
diskriminacije te naglašava ključnu ulogu Agencije EU-a za temeljna prava (FRA) u ocjeni
poštovanja temeljnih prava.
Proračunska pitanja
Zastupnici su prihvatili stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 kojima se, u
kontekstu krize uzrokovane bolešću Covid-19, osiguravaju dodatna odobrena sredstava za plaćanje
u iznosu od 1 569,3 milijuna eura nakon uzimanja u obzir preraspodjele predložene u „globalnom
prijenosu”, usklađivanju prihodovne strane i uključivanju u proračun manja usklađenja rashoda.
Europski parlament je u prvom čitanju odobrio Odluku Europskoga parlamenta i Vijeća kojom se
Europska komisija ovlašćuje da na glavnoj skupštini Europskog investicijskog fonda u ime Unije
glasa za predloženo povećanje odobrenog kapitala Fonda u iznosu od 2 870 000 000 eura.
Razno
Usvojene su izmjene Poslovnika Europskoga parlamenta (GLAVA XIII.a IZVANREDNE
OKOLNOSTI) kako bi se osiguralo funkcioniranje u izvanrednim okolnostima.
Na marginama sjednice 16. prosinca 2020. dodijeljena je nagrada Saharov za slobodu mišljenja za
2020. koju su u ime demokratske oporbe u Bjelarusu, koju predstavlja Koordinacijsko vijeće,
primile Svetlana Tihanovska i Veronika Cepkalo.
Akti usvojeni tijekom plenarne sjednice nakon pravno-jezične obrade bit će dostupni ovdje.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 18. do 21. siječnja 2021.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata
u Europskom parlamentu
Tijekom prosinca predstavnica Sabora sudjelovala je na 4 videokonferencije predstavnika
nacionalnih parlamenata država članica u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings). Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:
1.
Primjerene minimalne plaće u Europskoj uniji (7. prosinca),
2.
Razmjena mišljenja s novoizabranom prvom potpredsjednicom Europskog parlamenta
nadležnom za odnose s nacionalnim parlamentima Robertom Metsola (9. prosinca),
3.
Strateško predviđanje (11. prosinca),
4.
5.

Program portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije (16. prosinca),
Interna pitanja (9. prosinca).

Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u prosincu 2020.
1. prosinca – Bruxelles, videokonferencija – međuparlamentarni sastanak odbora za
evaluaciju aktivnosti Eurojusta, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i
unutarnje poslove (LIBE) Europskoga parlamenta
Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić, potpredsjednik Odbora Krunoslav Katičić, član
Dražen Bošnjaković i zastupnik Arsen Bauk sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku
odbora za evaluaciju aktivnosti Eurojusta slijedom članka 67. Uredbe o Eurojustu i članka 85.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Sastanak je putem videokonferencije održan u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a u suradnji s njemačkim Bundestagom i Bundesratom.
S obzirom na to da se Uredba o Eurojustu primjenjuje od 12. prosinca 2019., a uslijed aktualne
zdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa koja je poremetila dinamiku
međuparlamentarne suradnje u EU-u, ovo je prvi godišnji međuparlamentarni sastanak odbora za
evaluaciju aktivnosti Eurojusta.
Na sastanku kojim je predsjedao predsjednik Obora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje
poslove (LIBE) Europskog parlamenta Juan Fernando Lopez Aguilar sudjelovali su zastupnici
nacionalnih parlamenata iz 21 države članice EU-a, predsjednik i potpredsjednik Eurojusta
Ladislav Hamran i Klaus Meyer-Cabri, povjerenik Europske komisije za pravosuđe, Dedier
Reynerds, javni tužitelj u Uredu europskog javnog tužitelja Frédéric Baab te njemački savezni
ministar pravosuđa i zaštite potrošača Hans-Holger Herrnfeld koji je predstavljao Vijeće
Europske unije.
U prvom dijelu sastanka predsjednik Eurojusta Ladislav Harman predstavio je Godišnje izvješće o
aktivnostima Eurojusta za 2019. prema kojem su se tijekom 2019. tužitelji iz cijele Europske unije
obratili za pomoć u 8000 prekograničnih kaznenih istraga, što je povećanje za 17 posto u odnosu
na 2018. U odnosu na operativne rezultate u 2019., predsjednik Harman je istaknuo da su
zajedničkim radom putem Eurojusta nacionalna pravosudna tijela zaustavila trgovinu drogom u
vrijednosti od 2,7 milijarde eura te je otprilike 2 milijarde eura imovine stečene kaznenim djelom
oduzeto ili zamrznuto. Od početka pandemije koronavirusa otvoreno je više od 2700 slučajeva od
čega 156 povezanih direktno s pandemijom.
Sudionici sastanka u raspravi su podržali održavanje prvog međuparlamentarnog sastanka radi
rasprave o aktivnostima Eurojusta i naglasili važnost učinkovite pravosudne suradnje između
država članica posebno u ovim izvanrednim okolnostima.
U nastavku sastanka razgovaralo se o budućoj suradnji Eurojusta i novoosnovanog Ureda
europskog javnog tužitelja kao i o suradnji s trećim državama te izazovima vezanim uz povlačenje
Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije u kontekstu borbe protiv terorizma i organiziranog
kriminala.
2. prosinca – Bruxelles, videokonferencija – međuparlamentarni sastanak odbora na teme
„Zapadni Balkan: 25 godina nakon Daytonskog sporazuma“ i „Ujedinjeni odgovor EU-a u
cilju potpore demokratskoj promjeni u Bjelarusu“, u organizaciji Odbora za vanjske
poslove (AFET) Europskoga parlamenta
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković, potpredsjednik Odbora Domagoj
Ivan Milošević i predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zdravka Bušić
sudjelovali su na međuparlamentarnom sastanku koji je održan videokonferencijskim putem u
organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) Europskog parlamenta.
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Na sastanku su se okupili zastupnici iz 20 država članica Europske unije, Europskog parlamenta i
parlamenata država zapadnog Balkana koji su u okviru prvog panela posvećenog situaciji na
zapadnom Balkanu i perspektivi regije 25 godina nakon Daytonskog sporazuma razmijenili
mišljenja s povjerenikom Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivérom Várhelyiem i
posebnim predstavnikom Unije za dijalog Beograd - Priština i zapadni Balkan Miroslavom
Lajčákom.
Razgovaralo se o implikacijama Daytonskog mirovnog sporazuma koji je okončao rat u Bosni i
Hercegovini prije 25 godina, politici pomirenja, demokratskim transformacijama te potrebnim
reformama za gospodarski razvoj na zapadnom Balkanu. Visoki predstavnik Unije za vanjske
poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell obratio se
sudionicima sastanka videoporukom.
U drugom panelu posvećenom Bjelorisiji i odgovoru Europske unije s ciljem potpore
demokratskim promjenama u zemlji, sudionici sastanka razmijenili su mišljenja s povjerenikom
Europske komisije za susjedstvo i proširenje Olivérom Várhelyiem, zamjenikom glavnog tajnika
za politička pitanja Europske službe za vanjsko djelovanje Enriqueom Morom i oporbenom
političarkom u Bjelorusiji Svetlanom Tihanovskom o aktualnom stanju u toj zemlji, mjerama i
potpori Europske unije u postizanju mirnog i demokratskog rješenja trenutačne krize kao i zaštite
prava i zdravlja ljudi u Bjelorusiji.
Domagoj Hajduković u svom obraćanju ukazao je na važnost dijaloga s političkim akterima u
Bjelorusiji, poštivanje volje naroda i demokratskih procesa te zaštite ljudi i vladavine prava.
Glede održanih predsjedničkih izbora u kolovozu ove godine, spomenuo je da ishod izbora nije
ono što narod Bjelorusije želi, a da masovni prosvjedi u Minsku i ostalim većim gradovima
govore upravo tomu u prilog. Pozdravio je hrabrost i borbu bjeloruske oporbene političke
predstavnice Svetlane Tihanovske na tom putu.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za siječanj 2021.
11. siječnja – Lisabon, videokonferencija – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
28. siječnja – videokonferencija – sastanak predsjednika odbora COSAC-a s potpredsjednicom
Europske komisije Verom Jourovom zaduženom za vrijednosti i transparentnost
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