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. 90

Europska godina mladih 2022.
Veljača 2022.

Europska komisija predložila je Vijeću 14. listopada 2021. Prijedlog odluke o Europskoj godini
mladih 2022. (COM(2021) 634). Odluka o Europskoj godini mladih 2022. donesena je 22.
prosinca 2021. i objavljena u Službenom listu 28. prosinca 2021. godine.
Glavni je cilj Odluke podržati mlade u razdoblju nakon pandemije, odnosno „odati im počast,
podržati ih i uključiti u postpandemijsku perspektivu“. Osobito se stavlja naglasak na zelenu i
digitalnu tranziciju kao mogućnost za suzbijanje negativnih utjecaja pandemije na mlade i
društvo u cijelosti. U smislu popratnih aktivnosti Komisija predlaže održavanje konferencija,
događanja, informativnih i promotivnih kampanja na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i
lokalnoj razini. Svaka država članica imenovat će nacionalnog koordinatora koji će upravljati
aktivnostima na nacionalnoj razini.
Vezano za financiranje, na razini Unije potrebno je financijsko izdvajanje za provedbu Odluke
unutar višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Minimalni operativni
proračun za provedbu Odluke iznosi 8 milijuna eura, a dodatnu financijsku potporu Europskoj
godini mladih trebali bi pružiti i drugi relevantni programi i instrumenti EU-a, o čemu će
Komisija pravovremeno izvještavati Vijeće i EP tijekom same provedbe. Financiranje Europske
godine mladih ne bi trebalo biti na štetu projekata u tekućim programima Unije i trebalo bi za
cilj imati osiguranje dugotrajnog nasljeđa za Europsku godinu mladih nakon 2022. godine.
U Odluci se navodi kako je sudjelovanje mladih u demokratskim procesima ključno za
sadašnjost i budućnost Europe i njezina demokratska društva. Mlade se želi potaknuti na
aktivno uključivanje u europski demokratski život, uključujući mlade iz različitih sredina, s
manjim mogućnostima, iz ruralnih sredina u procese kao što je Konferencija o budućnosti
Europe i Dijalog EU-a s mladima. Navodi se i kako je Europska godina mladih konkretan
doprinos implementaciji UN-ovog Plana za održivi razvoj 2030., a doprinosi i ciljevima
Europske agende za rad s mladima i Bonskoga procesa. S obzirom na posljedice pandemije,
naglašava se da su mjere izolacije uzrokovale iznenadni poremećaj formalnog i neformalnog
obrazovanja mladih, informalnog učenja, pripravništva, stažiranja, zapošljavanja, što utječe na
njihove prihode i dobrobit, uključujući zdravlje, osobito mentalno zdravlje.
U postupku usvajanja Odluke, Hrvatska je podržavala proglašenje Europske godine mladih
2022., osobito u smislu isticanja važnosti zaštite mentalnoga zdravlja mladih koji trpe različite
negativne posljedice pandemije. Kako je nadležnost nad područjem mladih u Hrvatskoj
podijeljena na različita tijela državne uprave potreban je međusektorski pristup u provođenju
različitih aktivnosti kako bi se na prikladan način obuhvatilo i područje obrazovanja, rada i
zdravstva. S obzirom na specifične izazove mladih u Hrvatskoj, posebno se ističe važnost
uključivanja mladih iz ruralnih i udaljenih područja i svih osjetljivih skupina, a što je ujedno
jedan od najvažnijih hrvatskih prioriteta u području mladih.
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Internetska stranica
U siječnju 2022. pokrenuta je internetska stranica Europska godina mladih.
Stranica donosi najnovije informacije o mladima u Europi, a u dijelu o glasu mladih Europljana
bit će riječi o idejama mladih europskih novinara. Također posjetitelji stranice mogu se inspirirati
i aktivnostima mladih iz cijele Europe te doznati više o njihovim stajalištima i željama za
budućnost.
Najavljeno je i kako će uskoro biti dostupan i odjeljak o politici za mlade gdje će se moći pronaći
sve nove i postojeće europske politike koje se odnose na mlade i tako doznati što Europska unija
čini za mlade.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je u siječnju dvije sjednice:
30. sjednicu, održanu 18. siječnja, na kojoj je Odbor raspravljao o sljedećim točkama:
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2021.
Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2021. predstavio je državni tajnik za
političke poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, istaknuvši kako Izvješće obuhvaća
ukupno šest sastanaka Europskoga vijeća održanih tijekom prethodne godine, u veljači, ožujku,
svibnju, lipnju, listopadu, te u prosincu 2021. godini. Izvješće također obuhvaća neformalni
sastanak čelnika država ili vlada EU-a o socijalnim pitanjima, održan u svibnju 2021., te sastanak
na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održan u listopadu prošle godine.
S obzirom da je predsjednik Vlade na sjednici Sabora 12. srpnja 2021. izvijestio o sastancima
Europskog vijeća održanima u prvoj polovini godine, državni tajnik se usredotočio na sastanke
održane u drugoj polovini 2021., te na sastanak na vrhu EU-a i zapadnog Balkana. Članovi
Odbora su se u raspravi posebno osvrnuli na pitanja politike proširenja i susjedstva Unije,
zajednički europski odgovor na pandemiju novog koronavirusa te na napredak Hrvatske u
ostvarivanju strateških ciljeva ulaska u Schengenski prostor i europodručje.
Nakon provedene rasprave Odbor je prihvatio podneseno Izvješće.
Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske
unije za 2022.
Ravnateljica Uprave u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova uvodno je obrazložila da Vlada
Republike Hrvatske svake godine predlaže plan usklađivanja zakonodavstva kao temelj za
preuzimanje europske pravne stečevine u hrvatsko zakonodavstvo. Istaknula je kako Prijedlog
plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU-a za 2022. godinu služi za
zakonodavno planiranje preuzimanja nove pravne stečevine Europske unije, gdje Republika
Hrvatska usklađuje svoje zakonodavstvo usporedno s drugim državama članicama Europske
unije, i u skladu s rokovima za preuzimanje utvrđenima u zakonodavnim aktima Europske unije.
S obzirom na navedeno, Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva predstavlja učinkovit
instrument za praćenje i preuzimanje europskog prava kroz postupak utvrđen tijekom procesa
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Plan usklađivanja zakonodavstva dio je
Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine te se njegovim
donošenjem potvrđuje učinkovito djelovanje u uvjetima članstva u EU-u, kao i promicanje
nacionalnih interesa kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika Europske unije.
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Plan predviđa donošenje 46 zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za europske poslove
predložio je Hrvatskome saboru donošenje Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske
s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu.
Prijedlog izvješća o radu Odbora za europske poslove u razdoblju od 22. srpnja 2020. do 31.
prosinca 2021.
Odbor je nakon održane rasprave usvojio Izvješće o radu Odbora za europske poslove u razdoblju
od 22. srpnja 2020. do 31. prosinca 2021. koje podnosi Hrvatskome saboru.
31. sjednicu, održanu 25. siječnja, na kojoj je francuski veleposlanik predstavio program
predsjedanja Vijećem Europske unije.
Dodatno, Odbor je donio zaključke o stajalištima Vlade Republike Hrvatske iz Radnog programa
za 2020. i 2021.:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
otpornosti kritičnih subjekata COM (2020) 829 – D.E.U. br. 20/027.

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi i funkcioniranju
mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1053/2013, COM(2021) 278 – D.E.U. br. 21/006;
Donošenje Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2022.
Odbor za europske poslove je, nakon provedene prethodne rasprave o djelovanju Sabora u
europskim poslovima i predstavljanja prioriteta francuskog predsjedanja Vijećem EU-a, 26.
siječnja 2022. započeo s postupkom donošenja Radnog programa za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske za 2022. godinu.
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković pozvao je predsjednike odbora da
do 18. veljače 2022. dostave obavijest o prijedlozima zakonodavnih akata i novim inicijativama
Europske komisije iz djelokruga odbora ili za koje su odbori dodatno zainteresirani.
Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. Odbor za
europske poslove je u siječnju 2022. proslijedio 6 stajališta Republike Hrvatske o dokumentima
EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Zakonodavnom paketu o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma COM (2021) 420, COM (2021) 421, COM (2021) 422 i COM (2021)
423 – D.E.U. br. 21/016;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu doprinosa zrakoplovstva Unijinom cilju smanjenja
emisija na razini cijeloga gospodarstva i o pravilnoj provedbi globalne tržišno utemeljene
mjere COM (2021) 552 – D.E.U. br. 21/017;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama COM (2021) 564 – D.E.U. br.
21/018;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osnivanju Socijalnog fonda za klimatsku politiku COM (2021) 568 – D.E.U. br. 21/019;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stranim
subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište COM (2021) 223 – D.E.U. br. 21/020;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova unutar Unije, Odluke (EU) 2015/1814 o uspostavi i funkcioniranju
rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i
Uredbe (EU) 2015/757 COM (2021) 551 – D.E.U. br. 21/021;
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Aktivnosti radnih tijela
Odbor za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu je na 46. sjednici održanoj 19. siječnja 2022. raspravljao o izvješćima
Ministarstva poljoprivrede o stajalištima Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u
sastavu ministara poljoprivrede i ribarstva koji su se održali 12. i 13. prosinca 2021. i 17. siječnja
2022.
Mišljenja radnih tijela o stajalištima
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na 27. sjednici održanoj 19. siječnja 2022.
raspravljao i donio mišljenje o sljedećem stajalištu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 910/2014 u pogledu uspostavljanja europskog okvira za digitalni identitet,
COM(2021) 281 – D.E.U. br. 21/015.
Odbor za gospodarstvo je na 31. sjednici održanoj 20. siječnja 2022. raspravljao i donio mišljenje
o sljedećim stajalištima:
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
primjeni općeg sustava carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2021) 579 – D.E.U. br. 21/007;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi programa politike do 2030. "Put u digitalno desetljeće", COM(2021) 574 –
D.E.U. br. 21/014;
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu je na 19. sjednici održanoj 26. siječnja 2022.
raspravljao i donio mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na
raspolaganje radijske opreme na tržištu COM (2021) 547 – D.E.U. br. 20/032;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2003/87/EZ u pogledu obavješćivanja o neutralizaciji s obzirom na globalnu
tržišno utemeljenu mjeru za operatere zrakoplova sa sjedištem u Uniji, COM(2021) 567 - –
D.E.U. br. 21/011;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osiguravanju jednakih uvjeta za održivi zračni prijevoz, COM(2021) 561 – D.E.U. br.
21/012;




Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi
obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ,
COM(2021) 562 – D.E.U. br. 21/013;
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije

Sastanci Europskoga vijeća
Hrvatski sabor je na 10. sjednici održanoj 19. siječnja 2022. raspravio Izvješće predsjednika
Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u 2021. Izvješće je nakon
provedene rasprave prihvaćeno na sjednici 28. siječnja 2022.
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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 siječnju 4 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3842. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH), održanoga 17. siječnja, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3843. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – ECOFIN), održanoga 18. siječnja, dostavljeno je Odboru za financije i
državni proračun i Odboru za gospodarstvo;



Stajalište Republike Hrvatske za 3844. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC), održanoga 24. siječnja, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3845. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC), održanoga 25. siječnja, dostavljeno je Odboru za europske poslove.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u siječnju donio 3 zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga
PZE 175
PZE 211

PZE 218

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Konačni prijedlog zakona o
zaštiti potrošača

10

10

donesen

Rbr.
čitanja
2.

Vrsta
postupka
redovni

Konačni prijedlog zakona o
prijevozu u linijskom i
povremenom obalnom
pomorskom prometu
Konačni prijedlog zakona o
socijalnoj skrbi

10

10

donesen

2.

redovni

10

10

donesen

2.

redovni

Donošenje Plana usklađivanja zakonodavstva za 2022.
Hrvatski sabor je nakon provedene rasprave, 28. siječnja 2022. donio Plan usklađivanja
zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu.

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. siječnja 2022. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru ukupno 61 pravni akt na hrvatskom jeziku, od toga 42 prijedloga obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 19 neobvezujućih pravnih akata.
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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

PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2021)
832

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2020/1429 u pogledu trajanja referentnog
razdoblja za primjenu privremenih mjera koje se odnose na
ubiranje naknada za korištenje željezničke infrastrukture

COM (2021)
813

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2010/40/EU o okviru za uvođenje inteligentnih
prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim
vrstama prijevoza

Oznaka akta
COM (2022)
26

Oznaka akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
24. 1. 2022.
21. 3. 2022.

31. 1. 2022.
21. 3. 2022.

POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
27. 1. 2022.
Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu njezina razdoblja
...
primjene i u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na
terenu koji se provode u Boliviji na sjemenskim usjevima
žitarica i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i u
pogledu jednakovrijednosti sjemena žitarica i sjemena
uljarica i predivog bilja proizvedenog u Boliviji
PRORAČUN
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2021)
570

Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU, Euratom)
2020/2053 o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

COM (2021)
569

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom)
2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir
za razdoblje 2021.–2027.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 1. 2022.
8. 3. 2022.
4. 1. 2022.
8. 3. 2022.
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Oznaka akta

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2022)
4

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju
makrofinancijske pomoći Republici Moldovi

COM (2021)
775

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti
Unije i njezinih država članica od gospodarske prisile koju
primjenjuju treće zemlje

Oznaka akta

USTAVNA I PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
31. 1. 2022.
21. 3. 2022.
21. 1. 2022.
....

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
31. 1. 2022.

COM (2021)
759

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
digitalizaciji pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u
prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim
stvarima te o izmjeni određenih akata u području pravosudne
suradnje

COM (2021)
851

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti
okoliša putem kaznenog prava i zamjeni Direktive 2008/99/
EZ

26. 1. 2022.

COM (2021)
734

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i
financiranju europskih političkih stranaka i europskih
političkih zaklada (preinaka)

31. 1. 2022.

COM (2021)
732

Prijedlog direktive Vijeća o detaljnim aranžmanima za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima
za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi
članici čiji nisu državljani (preinaka)

31. 1. 2022.

Oznaka akta

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

14. 3. 2022.

....

21. 3. 2022.

23. 3. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
31. 1. 2022.

COM (2021)
727

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu poboljšanja
transparentnosti tržišnih podataka, uklanjanja prepreka
uvođenju konsolidiranog sustava objave, optimizacije
obveza trgovanja i zabrane primanja plaćanja za
prosljeđivanje naloga klijenata

COM (2021)
726

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

25. 1. 2022.

COM (2021)
721

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
direktiva 2011/61/EU i 2009/65/EZ u pogledu postupaka
delegiranja, upravljanja rizikom likvidnosti, nadzornog
izvješćivanja, pružanja usluga depozitara i skrbništva te
odobravanja zajmova od strane alternativnih investicijskih
fondova

27. 1. 2022.

23. 3. 2022.

23. 3. 2022.
...
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GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
COM (2021) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
4. 1. 2022.
757
Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća i
14. 3. 2022.
Odluke Vijeća 2005/671/PUP u pogledu digitalne razmjene
podataka u predmetima povezanima s terorizmom
COM (2021) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
31. 1. 2022.
756
platforme za suradnju za potporu radu zajedničkih istražnih
14. 3. 2022.
timova i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726
COM (2021) Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
21. 1. 2022.
760
Direktive Vijeća 2003/8/EZ, okvirnih odluka Vijeća 20014. 3. 2022.
2/465/PUP, 2002/584/PUP, 2003/577/PUP, 2005/214/PUP,
2006/783/PUP, 2008/909/PUP, 2008/947/PUP, 2009/829/
PUP i 2009/948/PUP i Direktive 2014/41/EU Europskog
parlamenta i Vijeća u pogledu digitalizacije pravosudne
suradnje
COM (2021)
733

Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju detaljnih aranžmana
za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na
lokalnim izborima za građane Unije koji borave u državi
članici čiji nisu državljani (preinaka)

24. 1. 2022.

COM (2021)
767

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Odluke Vijeća 2005/671/PUP radi njezina usklađivanja s
pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka

24. 1. 2022.

COM (2021)
782

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
razmjeni informacija između tijela za izvršavanje
zakonodavstva država članica i o stavljanju izvan snage
Okvirne odluke Vijeća 2006/960/PUP

26. 1. 2022.

COM (2021)
784

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o automatskoj razmjeni podataka za policijsku suradnju („Prüm II”),
izmjeni odluka Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP te
uredaba (EU) 2018/1726, 2019/817 i 2019/818 Europskog
parlamenta i Vijeća

26. 1. 2022.

21. 3. 2022.

21. 3. 2022.

....

....

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:
Prijedlog preporuke Vijeća o učenju za okolišnu održivost, COM(2022) 11
Komisija je u siječnju 2022. objavila Prijedlog preporuke Vijeća o učenju za okolišnu
održivost. Cilj je prijedloga poduprijeti države članice, škole, visoka učilišta, nevladine
organizacije i sve pružatelje obrazovanja u prenošenju znanja i vještina u području održivosti,
klimatskih promjena i okoliša. Novi europski okvir kompetencija za održivost, koji je
objavio Zajednički istraživački centar, definira kompetencije potrebne za zelenu tranziciju koje
uključuju kritičko razmišljanje, pokretanje inicijativa, poštovanje prirode i razumijevanje
posljedica svakodnevnih aktivnosti i odluka za okoliš i globalnu klimu.
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U prijedlogu Komisije države članice pozivaju se da:

učenicima svih dobnih skupina omoguće pristup visokokvalitetnom i uključivom
obrazovanju i osposobljavanju o klimatskim promjenama, biološkoj raznolikosti i
održivosti;

odrede okolišnu održivost kao prioritetno područje u okviru politika i programa
obrazovanja i osposobljavanja kako bi se pružila potpora tom sektoru i omogućilo da
pridonese zelenoj tranziciji;

potaknu i pruže potporu pristupima održivosti na razini cijele institucije koji obuhvaćaju
poučavanje i učenje; razvoj vizija, planiranje i upravljanje; aktivno sudjelovanje
studenata i osoblja; upravljanje zgradama i resursima te partnerstva s lokalnim i širim
zajednicama;

mobiliziraju nacionalna sredstva i sredstva EU-a za ulaganja u održivu i zelenu
infrastrukturu, osposobljavanje, alate i resurse za povećanje otpornosti i pripravnosti
sustava obrazovanja i osposobljavanja za zelenu tranziciju.
Na pitanje u anketi Eurobarometra o tome što bi trebali biti glavni prioriteti EU-a u
nadolazećim godinama najčešći odgovor mladih bio je zaštita okoliša i borba protiv klimatskih
promjena (67 %) nakon koje slijede poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja (56 %).
Program Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. velik naglasak stavlja i na zelenu tranziciju u
obrazovanju i osposobljavanju. U godišnjem programu rada za 2022. prioritet će biti projekti
pružatelja obrazovanja kojima se razvijaju zelene kompetencije i vještine, kurikulumi
usmjereni na budućnost i planirani pristupi održivosti.
Komisija će nastavnicima pružiti i mogućnosti osposobljavanja i pristup zajednicama prakse
putem portala School Education Gateway i eTwinning. Novi Komisijin portal europskog
prostora obrazovanja omogućuje jednostavan pristup informacijama o obrazovanju i
osposobljavanju u EU-u, uključujući posebne informacije o zelenom obrazovanju.
O prijedlogu Komisije raspravljat će države članice, nakon čega bi ga trebali prihvatiti njihovi
ministri obrazovanja. Komisija će podupirati provedbu Preporuke učenjem i razmjenom među
državama članicama, dionicima i partnerskim zemljama.

Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta. Strasbourg, 17. – 20. siječnja 2022.

Plenarna sjednica Europskog parlamenta održana je u Strasbourgu, uz primjenu hibridnog modela koji
zastupnicima omogućava sudjelovanje u plenarnim raspravama i putem video veze iz informativnih
ureda EP-a u državama članicama Europske unije. Glasovanje se odvijalo putem elektroničke pošte.
Izbori na polovici tekućeg parlamentarnog saziva (2019. – 2024.)
U skladu s odredbama članka 19. Poslovnika EP-a mandat predsjednika, potpredsjednika i
kvestora traje dvije i pol godine. Deveti saziv EP-a započeo je s radom 1. srpnja 2019. te su se,
slijedom članka 19. Poslovnika, izbori za predsjednika, potpredsjednika i kvestora na polovici
parlamentarnog mandata održali u tjednu od 17. siječnja 2021. Kandidate u skladu s odredbama
članka 15. Poslovnika može predložiti klub zastupnika ili skupina zastupnika koja čini takozvani
„niski prag“ što je jedna dvadesetina zastupnika, odnosno 36 od 705 zastupnika. Članak 19.
Poslovnika primjenjuje se mutatis mutandis i na parlamentarne odbore, a izbori predsjedništva
odbora provodit će se od 24. siječnja 2022. Predsjedništva odbora sastoje se od predsjednika i
najviše četiri potpredsjednika.
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Predsjednik EP-a, 14 potpredsjednika i pet kvestora čine Predsjedništvo (Biro) EP-a. Članovi
Predsjedništva biraju se na razdoblje od dvije i pol godine, uz mogućnost reizbora. Kvestori su
članovi Predsjedništva sa savjetodavnom funkcijom. Predsjedništvo je političko tijelo nadležno za
administrativna, kadrovska i organizacijska pitanja EP-a. Određuje pravila EP-a i privremeni nacrt
proračuna.
Izbor predsjednice EP-a za razdoblje siječanj 2022. – lipanj 2024.
U prvom krugu glasovanja, koje se po prvi puta odvijalo putem elektroničke pošte, apsolutnom
većinom glasova malteška zastupnica Roberta METSOLA (EPP) izabrana je za predsjednicu EP
-a. Gđa Metsola ovu će dužnost obavljati do 30. lipnja 2024., odnosno do kraja tekućeg
parlamentarnog saziva.
Roberta Metsola rođena je 1979. Zastupnica je u EP-u od 2013. i najmlađa je predsjednica u
povijesti Parlamenta. U studenom 2020. aklamacijom je izabrana za prvu potpredsjednicu EP-a
nadležnu za odnose s nacionalnim parlamentima. Metsola je na ovom mjestu zamijenila Mairead
McGuinness (Irska) koja je imenovana članicom Europske komisije (EK) za financijske usluge,
financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala. Nakon smrti predsjednika EP-a Sassolija 11. siječnja
2022. Metsola je privremeno preuzela dužnost predsjednice EP-a. Treća je žena koja obnaša
dužnost predsjednice EP-a, nakon Simone Veil (1979. – 1982.) i Nicole Fontaine (1999. – 2002.).
U govoru nakon preuzimanja dužnosti, Metsola je istaknula svoju predanost europskom projektu,
naglasivši kako će se zalagati za zajedničke vrijednosti demokracije, dostojanstva, pravde,
solidarnosti, jednakosti, vladavine prava i temeljnih prava, a kako bi EU postala još sigurnija,
pravednija i ravnopravnija. Podcrtala je potrebu za snažnijim uključivanjem mladih, osobitu u
kontekstu proglašenja 2022. godine Europskog godinom mladih. Osvrnuvši se na izazove s
kojima se EU suočava, naglasila je potrebu suprotstavljanja anti-EU narativu budući da
dezinformacije, dodatno pojačane tijekom pandemije, potiču „jeftina rješenja nacionalizma,
autoritarnosti, protekcionizma i izolacionizma“. Od ostalih izazova izdvojila je vanjske odnose i
hibridne prijetnje, gospodarski oporavak te zelenu i digitalnu tranziciju. Založila se za pružanje
potrebne potpore Konferenciji o budućnosti Europe kako bi polučila opipljive rezultate kao i za
kreiranje novog momentuma u odnosima EU-a s državama zapadnog Balkana.
Predsjednik EP-a upravlja svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u skladu s Poslovnikom i
ima sve ovlasti potrebne za vođenje parlamentarnih postupaka i osiguravanje njihovog pravilnog
provođenja. Predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednicu, odlučuje o dopuštenosti amandmana,
o pitanjima Vijeću i EK te o usklađenosti izvješća s odredbama Poslovnika, osigurava pridržavanje
Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasovanje,
objavljuje rezultate glasovanja i upućuje odborima obavijesti koje ih se tiču. Predsjednik može
govoriti u raspravi samo da je sažme ili opomene govornike. Ako želi sudjelovati u raspravi,
predsjednik mora napustiti svoje mjesto i smije se na njega vratiti tek po završetku rasprave.
Predsjednik predstavlja EP u međunarodnim odnosima, svečanim prigodama i administrativnim,
pravnim i financijskim pitanjima te može navedene ovlasti delegirati.
Predsjednik EP-a bira se tajnim glasovanjem. Da bi bio izabran, kandidat mora ostvariti apsolutnu
većinu valjanih danih glasova tj. 50 % plus jedan. Ako nakon tri kruga glasovanja nijedan
kandidat ne ostvari apsolutnu većinu danih glasova, u četvrtom krugu sudjeluju samo dva
zastupnika koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu. U slučaju neodlučenog rezultata
glasovanja izabranim se proglašava stariji kandidat.
U skladu s odredbama članaka 15. i 16. Poslovnika EP-a, do zadanog roka, 17. siječnja u 17 sati,
bile su zaprimljene sljedeće četiri kandidature za prvi krug predsjedničkih izbora: Roberte
Metsola (EPP, Malta), Alice Bah Kuhnke (Zeleni/ESS, Švedska), Kosme Złotowskog (ECR,
Poljska) i Sire Rego (Ljevica, Španjolska). Zastupnik Złotowski naknadno je povukao svoju
kandidaturu.
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Roberta Metsola dobila je 458 glasova, Alice Bah Kuhnke 101 glas, a Sire Rego 57 glasova
zastupnika. Ukupno je glasovalo 690 zastupnika. Nevažećih listića bilo je 74, a apsolutna većina
iznosila je 309 glasova.
Uoči glasovanja o predsjedniku EP-a u drugoj polovici tekućeg saziva, klubovi zastupnika EPPa, S&D-a i Renew postigli su dogovor o političkim prioritetima (Midterm agreement on
political priorities) do kraja tekućeg saziva EP-a u deset tematskih područja, a kako bi se do
sljedećih europskih izbora osigurala stabilna većina u EP-u. Područja u kojima se ova tri
pro-europska kluba zastupnika obvezuju za bližu suradnju s ciljem ostvarivanja opipljivih
rezultata, odnosno koristi za europske građane su: zajedničke vrijednosti (zaštita temeljnih prava
i zalaganje za vladavinu prava), klima (zaštita Zemlje i ostvarivanje ciljeva klimatske
neutralnosti), zdravlje (nastavak borbe protiv pandemije Covida-19 i uspostava Europske
zdravstvene unije), digitalna agenda (promicanje inovacija i postavljanje globalnih standarda),
gospodarstvo (promicanje nove strategije rasta i ojačanog fiskalnog okvira), socijalna politika
(stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, uključenost i borba protiv nejednakosti), sigurnost (jačanje
vanjskih granica i adresiranje hibridnih prijetnji), migracije (integrirani, humani i učinkoviti
odgovor na migracijske tokove), vanjski poslovi (povećanje otvorene strateške autonomije EU-a,
potpora multilateralnom svjetskom poretku i jačanje EU-a kao „stvarne sile“) i institucije (jačanje
i puna primjena ovlasti EP-a te provedba zaključaka Konferencije o budućnosti Europe).
Izbor potpredsjednika EP-a za razdoblje siječanj 2022. – lipanj 2024.
U skladu s odredbama članka 17. Poslovnika, izbor 14 potpredsjednika EP-a odvijao se u tri
kruga. Devetero potpredsjednika izabrano je apsolutnom većinom u prvom krugu, a troje u
drugom. Dvoje potpredsjednika izabrano je običnom većinom u trećem krugu glasanja. U skladu s
odredbama članka 20. Poslovnika red prvenstva potpredsjednika određen je prema redoslijedu
kojim su izabrani i, u slučaju neodlučenog rezultata, prema dobi.
Popis 14 potpredsjednika EP-a prema redoslijedu kako su izabirani:
1.
Othmar KARAS (EPP, Austrija)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pina PICIERNO (S&D, Italija)
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, Portugal)
Ewa KOPACZ (EPP, Poljska)
Eva KAILI (S&D, Grčka)
Evelyn REGNER (S&D, Austrija)
Rainer WIELAND (EPP, Njemačka)
Katarina BARLEY (S&D, Njemačka)

9.
Dita CHARANZOVÁ (Renew, Češka)
10. Michal ŠIMEČKA (Renew, Slovačka)
11. Nicola BEER (Renew, Njemačka)
12. Roberts ZĪLE (EKR, Latvija)
13. Dimitrios PAPADIMOULIS (Ljevica, Grčka)
14. Heidi HAUTALA (Zeleni/ESS, Finska)
Potpredsjednici EP-a mogu zamijeniti predsjednika u vršenju njegovih dužnosti, uključujući i
predsjedanje plenarnom sjednicom, ako je predsjednik odsutan, nije u mogućnosti obnašati svoju
dužnost ili ako želi sudjelovati u raspravi. Predsjednik EP-a može na potpredsjednike delegirati bilo
koje dužnosti kao što su predstavljanje EP-a na svečanostima ili u određenim prilikama.
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Izbor kvestora EP-a za razdoblje siječanj 2022. – lipanj 2024.
Izbora kvestora EP-a definiran je člankom 18. Poslovnika, a provodi se istim postupkom kao
izbor potpredsjednika. U dva kruga za kvestore EP-a u drugoj polovici tekućeg saziva izabrani su:
Anne SANDER (EPP, Francuska), Christophe HANSEN (EPP, Luksemburg), Monika BEŇOVÁ
(S&D, Slovačka), Fabienne KELLER (Renew, Francuska) i Marcel KOLAJA (Zeleni/ESS,
Češka). Red prvenstva kvestora određen je prema broju glasova koje su osvojili.
Kvestori EP-a nadležni su za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na
zastupnike u skladu sa smjernicama koje utvrdi Predsjedništvo EP-a te za druge zadaće koje im se
dodijele.
Brojčani sastav stalnih odbora
Usvojena je Odluka o brojčanom sastavu stalnih odbora i pododbora EP-a u drugoj polovici
tekućeg saziva. U EP-u djeluje 20 odbora i tri pododbora. Najveći je Odbor za okoliš, javno
zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) sa 88 članova, a najmanji Odbor za pravna pitanja (JURI) koji
ima 25 članova.
Ostala pitanja
Akt o digitalnim uslugama
Usvojeni su amandmani na Prijedlog uredbe o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o
digitalnim uslugama) i izmjeni Direktive 2000/31/EZ, COM(2020) 825, D.E.U. br. 20/024, te je
predmet vraćen nadležnom Odboru unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) na
međuinstitucijske pregovore (trijalog).
Europska agencija za lijekove
Nakon što su pregovarači EP-a i Vijeća postigli privremeni dogovor u okviru trijaloga o jačanju
Europske agencije za lijekove, EP je usvojio svoje stajalište u prvom čitanju radi donošenja
Uredbe o jačanju uloge Europske agencije za lijekove (EMA) u pripravnosti za krizne situacije i
upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda, COM(2020) 725, D.E.U. br.
21/003. Na temelju dosadašnjih pouka uz pandemije Covida-19, nova Uredba ojačat će kapacitete
EMA-e i osnažiti sustav upravljanja zdravstvenim krizama, posebno u pogledu problema
nestašice lijekova i medicinske opreme. Formalizirat će osnivanje radnih tijela u okviru EMA-e
koja su tijekom aktualne zdravstvene krize uspostavljena na ad-hoc bazi. Uredba će se
primjenjivati od 1. ožujka 2022.
Predstavljanje programa aktivnosti francuskog predsjedništva Vijećem EU-a
U sklopu sjednice francuski predsjednik Emmanuel Macron predstavio je program i prioritete
francuskog predsjedanja Vijećem EU-a u razdoblju 1. siječanj – 30. lipanj 2022. (za detaljne
informacije o 18-mjesečnom programu Vijeća i francuskom predsjedanju Vijećem EU-a v. br. 89
biltena „Europski poslovi u Hrvatskome saboru“).
Slogan francuskog predsjedanja Vijećem EU-a glasi „Oporavak, snaga i osjećaj pripadnosti“, a
program predsjedanja se temelji na sljedeća tri prioritetna cilja:

Suverenija Europa: jačanje schengenskog prostora, zaštita europskih granica, kontrola
migracija i poboljšanje politike azila, u skladu s europskim vrijednostima i međunarodnim
obvezama; izgradnja jače Europe koja je sposobnija za djelovanje na području sigurnosti i
obrane; poduzimanje mjera za prosperitet i stabilnost susjeda, posebno kroz angažman na
zapadnom Balkanu i obnovljeni odnos s Afrikom; rješavanje globalni izazova.

Novi europski model rasta: promicanje proizvodnje, otvaranja radnih mjesta, inovacija i
tehnološke izvrsnosti; usklađivanje gospodarskog razvoja s klimatskim ciljevima; potpora
inovacijama i rastu europskih digitalnih aktera, postavljanje vlastitih pravila za digitalni svijet
te kreiranje visokokvalitetnih, visokokvalificiranih i bolje plaćenih poslova.
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Humana Europa: adresiranje zabrinutost europskih građana kroz Konferenciju o budućnosti
Europe; potpora vladavini prava i njezinim vrijednostima; promicanje europske kulture, potpora
znanosti i znanju te predanost borbi protiv diskriminacije i osiguravanju budućnosti za sljedeću
generaciju.
Predsjednik Macron založio se za konsolidiranje i snažnije promicanje zajedničkih europskih
vrijednosti i liberalne demokracije, a osobito poštovanje vladavine prava i temeljnih prava,
ravnopravnosti te neovisnosti pravosuđa. Predložio je izgradnju novog europskog modela rasta,
usmjerenog na srednju i nižu klasu, uz rješavanje klimatskih i digitalnih izazova. Naglasak je stavio i
na pitanja sigurnosti, hibridne i kibernetičke prijetnje, zaštitu vanjskih granica i pitanja migracija. Kao
jedan od ključnih prioriteta izdvojio je reformu schengenske pravne stečevine, naglasivši potrebu
snažnije suradnje sa zemljama porijekla i tranzita kao i borbu protiv ilegalnih migracija. U području
obrambene politike pozdravio je Strateški kompas i istaknuo promicanje tehnološke neovisnosti EU-a.
Govoreći o odnosima sa susjednim zemljama izdvojio je sastanak na vrhu EU-a i Afričke Unije, kao i
snažniji angažman na zapadnom Balkanu kako bi države regije dobile perspektivu pristupanja EU-u u
razumnom roku. Što se tiče odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine, istaknuo je kako je dogovorene
sporazume i preuzete obaveze potrebno poštovati, s ciljem uspostave međusobnog povjerenja. U
kontekstu kolektivne sigurnosti naglasio je potrebu strateškog naoružanja EU-u. Založio se za pošteni
i otvoreni dijalog s Rusijom, dodavši kako će Francuska i Njemačka nastaviti tražiti političko rješenje
sukoba u Ukrajini. Založio se i za promicanje višejezičnosti u radu institucija EU-a.


Popis prioritetnih (zakonodavnih) predmeta tijekom francuskog predsjedanja Vijećem EU-a.
Komemoracija za predsjednika EP-a Davida Mariu Sassolija
Predsjednik EP-a David Maria Sassoli preminuo je 11. siječnja 2022. u bolnici u Avianu gdje je
bio hospitaliziran od 26. prosinca 2021. „zbog teških komplikacija disfunkcije imunološkog
sustava“. Na početku plenarne sjednice u Strasbourgu 17. siječnja 2022. odana je počast
preminulom predsjedniku Sassoliju. Svečanoj ceremoniji nazočili su članovi Sassolijeve obitelji,
zastupnici EP-a, bivši talijanski premijer Enrico Letta, predsjednik Europskog vijeća Charles
Michel, francuski predsjednik Emmanuel Macron, nekoliko aktualnih predsjendika vlada država
članica EU-a, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković te drugi visoki europski
dužnosnici.
David Maria Sassoli rođen je u Firenci 30. svibnja 1956. Po zanimanju je bio novinar. Bio je
zastupnik u EP-u od 2009., iz redova talijanskih socijalista, a za predsjednika je izabran na
konstituirajućoj sjednici 3. srpnja 2019. U svom profesionalnom i političkom radu svesrdno se
zalagao za izgradnju europskog projekta i promicanje europskih vrijednosti i demokracije.
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, redovna plenarna sjednica EP-a održat će se od 14. do 17. veljače 2021. u Strasbourgu.
Posebna (svečana) sjednica Europskog parlamentu u povodu obilježavanja Međunarodnog dana
sjećanja na žrtve holokausta, 27. siječnja
Ruska Crvena armija 27. siječnja 1945. oslobodila je najveći nacistički koncentracijski logor
Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Ujedinjeni narodi su, donošenjem Rezolucije o danu sjećanja na
holokaust 2005. godine, 27. siječnja proglasili Međunarodnim danom sjećanja na žrtve
holokausta. Na posebnoj sjednici EP-a obilježena je 77. obljetnica oslobođenja nacističkog logora
Auschwitz-Birkenau.
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Uvodno je predsjednica EP-a Metsola, između ostaloga, podsjetila da je europski projekt odgovor
na strahote Trećeg Reicha, uz nadu za bolju budućnost u ujedinjenoj Europi koja dijeli vrijednosti
kao što su mir, pravednost, otvorenost i suradnja. Konstatirala je kako je, unatoč desetljećima
truda, u EU-u potrebno uložiti još mnogo truda za oslobađanje europskog društva od mržnje,
diskriminacije i nasilja. „Moramo svaki dan svjesno djelovati u svim područjima kako bismo
osigurali da naše zajednice nisu marginalizirane isključenošću, mržnjom i indiferentnošću“,
naglasila je Metsola.
Kao počasna gošća zastupnicima se obratila (njemačka) spisateljica koja je preživjela holokaust
Margot Friedländer, autorica knjige „Pokušaj učiniti nešto od svog života“. Friedländer se
podsjetila svog života u Berlinu početkom Drugog svjetskog rata i kasnije deportacije u
koncentracijski logor Theresienstadt te je svjedočila o strahotama koje je doživjela i o zločinima
koje je počinio nacistički režim. Friedländer je nakon Drugog svjetskog rata emigrirala u
Sjedinjene Američke Države, a u dobi od 88 godina vratila u rodni Berlin. Izlaganje je zaključila
pozivom „ne skrećite pogled“, nadodavši kako su „humanost, tolerancija i poštovanje važniji nego
ikad za miran suživot“.
U nastavku su izlaganja održali predsjednik Europskog vijeća Charles Michel i predsjednica EK
Ursula von der Leyen. Imajući u vidu strahote holokausta, istaknuli su vrijednosti na kojima
počiva EU, a osobito jednakost, te su naglasili potrebu čuvanja uspomene na tragediju holokausta
za sljedeće generacije.
Prije zatvaranja sjednice održana je minuta šutnje u čast žrtvama holokausta.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u
Europskom parlamentu
Tijekom siječnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 7 videokonferencija predstavnika
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday
Morning Meetings). Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:

Interna pitanja (11., 26. i 31. siječnja),

Strategija Global Gateway (12. siječnja),

Konferencija o budućnosti Europe (17. siječnja),

Nova vlastita sredstva Europske unije (27. siječnja),

Konferencija o budućnosti Europe (31. siječnja),
Dodatno, 27. siječnja 2022. predstavnica Sabora pratila je posebnu sjednicu Europskog
parlamenta povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u siječnju 2022.
13. – 14. siječnja – Pariz/Senat – Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC)
Na sastanku su sudjelovali predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i član
Odbora, ujedno i predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić.
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Sastankom predsjednika COSAC-a otvorena je parlamentarna dimenzija francuskog predsjedanja
Vijećem Europske unije. Riječ je o prvom sastanku COSAC-a koji se nije održao isključivo
videokonferencijski, još od sastanka predsjednika održanog uživo u Zagrebu u siječnju 2022.
godine, na što je u intervenciji na panelu posvećenom prioritetima francuskog predsjedanja
podsjetio i Domagoj Hajduković. Izrazio je zadovoljstvo povratkom uobičajenom načinu rada,
iako, kako je istaknuo, epidemiološke okolnosti i dalje ne dopuštaju održavanje sastanaka u
punom opsegu. Hajduković je također pozdravio prioritete francuskog predsjedanja, posebno
istaknuvši pitanja budućnosti Schengena i eurozone, kojima se Hrvatska nada uskoro pridružiti,
kao i važnost zapadnog Balkana i Prijedloga direktive o primjerenim minimalnim plaćama u
Europskoj uniji. Marko Pavić je također govorio o važnosti Schengena te se osvrnuo i na strateško
partnerstvo Hrvatske i Francuske, kao i nedavni posjet francuskog predsjednika Emmanuela
Macrona Zagrebu.
Sastanak je nastavljen raspravom o novim metodama rada unutar COSAC-a, u sklopu koje je
predloženo osnivanje dvije radne skupine koje bi se bavile ulogom nacionalnih parlamenata u
Europskoj uniji, te europskim vrijednostima. Hajduković je podržao prijedlog francuskog
predsjedanja ocijenivši kako bi te radne skupine doprinijele sadržajnosti rada COSAC-a.
Zaključno, na sastanku predsjednika COSAC-a obilježena je dvadeseta obljetnica uvođenja eura
kao zajedničke valute u državama članicama europodručja. Tom je prilikom Hajduković izrazio
uvjerenje kako će Hrvatska uskoro ostvariti svoj strateški cilj ulaska u europodručje.
24. siječnja – Ljubljana, videokonferencija – sastanak glavnih tajnika parlamenata država
članica EU-a
U skladu sa Smjernicama za međuparlamentarnu suradnju u EU-u, sastanak glavnih tajnika
parlamenata EU-a priprema program i rasprave za Konferenciju predsjednika parlamenata EU-a
te, po potrebi, rješava i druga pitanja. Ispred Hrvatskoga sabora na sastanku je sudjelovala
predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove Andrea Halambek.
Kroz pet sesija glavni tajnici parlamenata EU-a su:






prihvatili prijedlog programa Konferencije predsjednika parlamenata EU-a koja će se održati 28. i 29. ožujka 2022. u Brdu pri Kranju,
usvojili godišnje Izvješće IPEX-a i Zaključaka IPEX-a,
razmijenili mišljenja o naslijeđu Covida-19, budućim izgledima i mogućnostima za (među)
parlamentarni rad i suradnju,
razgovarali o Europskoj godini mladih 2022. i s njome povezanim parlamentarnim aktivnostima za obrazovanje, uključivanje i pristupanje mladima i djeci,
razgovarali o parlamentarnoj dimenziji francuskog predsjedanja Vijećem EU-a.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za veljaču 2022.
1. veljače – Europski parlament/Bruxelles, videokonferencija – 2. međuparlamentarni
sastanak odbora za nadzor aktivnosti Eurojusta, u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a u suradnji s francuskim parlamentom
24. – 25. veljače – Pariz/Senat – 20. Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i
sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
28. veljače ili 1. ožujka – Pariz/Nacionalna skupština, videokonferencija – 10. sastanak
Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Agencije Europske unije za suradnju tijela za
provedbu zakona (Europol), u organizaciji francuskog parlamenta i Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a
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