BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru sadrži mjesečni pregled aktivnosti Hrvatskoga sabora
povezanih s europskim poslovima. Prethodni brojevi biltena dostupni su u
elektroničkom izdanju na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora.

Bilten br. 17
Siječanj 2016.

Tema broja:

Europski poslovi u Hrvatskome saboru u 2015.
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Europska unija u 2015. godini – naglasci
Glavne teme koje su obilježile Europsku uniju u 2015. su borba protiv gospodarske krize i
nezaposlenosti, posebno mladih, te donošenje mjera koje pridonose gospodarskom oporavku, rastu
i otvaranju radnih mjesta, produbljivanje Ekonomske i monetarne unije s mjerama za jačanje
bankarske unije i europodručja, rješavanje izbjegličke krize, donošenje zajedničkog stajališta pred
Konferenciju UN-a o klimatskim promjenama (COP21) i niz vanjskopolitičkih kriza poput
ukrajinske i sirijske.
U svom govoru o stanju Unije pred zastupnicima Europskog parlamenta u rujnu predsjednik
Europske komisije Jean-Claude Juncker kao glavni prioritet rada Europske komisije u 2015.
identificirao je pitanje izbjegličke krize u Europi i migracije. U tom smislu, Europska komisija je u
svibnju usvojila novi Europski migracijski program te niz dodatnih mjera za žurno rješavanje
izbjegličke krize – inicijative za premještaj i preseljenje, uključujući novu inicijativu za hitni
premještaj povećanog broja podnositelja zahtjeva za azil kojima je potrebna međunarodna zaštita,
prijedlog trajnog mehanizma za premještaj koji bi se aktivirao u kriznim situacijama, sveobuhvatan
paket prijedloga za pomoć u rješavanju izbjegličke krize s kojom se suočavaju države članice EU-a
i susjedne zemlje, uključujući rješavanje temeljnih uzroka traženja azila u Europi. Paketom se
predlaže i premještanje dodatnih 120 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita u druge
države članice EU-a, čime će se smanjit pritisak na Grčku, Italiju i Mađarsku. Komisija je
predstavila i nacrt glavnih mjera za poboljšanje politike vraćanja te predložila uspostavljanje fonda
od 1,8 milijardi eura za pomoć u rješavanju temeljnih uzroka migracija u Africi.
Godinu 2015. obilježili su i intenzivni pregovori s Grčkom o programu potpore za stabilnost u
okviru Europskog stabilizacijskog mehanizma. Novi dogovoreni program pomoći pridonijet će
uklanjanju nesigurnosti, stabilizaciji gospodarske i financijske situacije te pružiti potporu Grčkoj
da se vrati održivom rastu utemeljenom na zdravim javnim financijama, poboljšanoj
konkurentnosti, funkcionalnom financijskom sektoru, otvaranju radnih mjesta i socijalnoj koheziji.
U 2015. Europski fond za strateška ulaganja u okviru Plana ulaganja za Europu postao je
operativan te je počelo financiranje prvih projekata.
Predsjednici Europske komisije, sastanka na vrhu država članica europodručja, euroskupine,
Europske središnje banke i Europskog parlamenta u lipnju su objavili izvješće „Dovršetak
Ekonomsko-monetarne unije“, u kojem su izneseni planovi s konkretnim mjerama za jačanje
Ekonomske i monetarne unije i njezin dovršetak najkasnije do 2025. godine.
Tijekom 2015. nastavljeno je potvrđivanje međuvladinog sporazuma o prijenosu i objedinjavanju
doprinosa u jedinstveni sanacijski fond u nacionalnim parlamentima država članica EU-a, koji će
stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine. Time su stvorene pretpostavke za početak djelovanja
jedinstvenog sanacijskog mehanizma i daljnje jačanje bankovne unije.
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Europska unija usvojila je i zajedničko stajalište za 21. konferenciju stranaka Okvirne konvencije UN-a o
klimatskim promjenama (COP21), koja se u prosincu održala u Parizu. Stajalište sadrži načela o transparentnom,
dinamičnom i pravno obvezujućem sporazumu, s pravednim i ambicioznim obvezama svih stranaka kao i obvezu
smanjenja globalnih emisija stakleničkih plinova do 2050. za barem 60% ispod razina iz 2010. godine.
Europska komisija donijela je 27. listopada 2015. Program rada za 2016. pod nazivom „Vrijeme je za drugačiji
način rada“ s 23 inicijative: i) Program vještina za Europu; ii) Novi početak za zaposlene roditelje; iii) Paket o
kružnom gospodarstvu; iv) Revizija Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.–2020.; v) Daljnji koraci prema
održivoj europskoj budućnosti; vi) Provedba Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta; vii) Nastavak paketa o
energetskoj uniji; viii) Paket o mobilnosti radne snage; ix) Daljnji koraci u okviru Strategije jedinstvenog tržišta;
x) Europski akcijski plan obrane; xi) Akcijski plan za PDV; xii) Paket o oporezivanju trgovačkih društava; xiii)
Svemirska strategija za Europu; xiv) Stup socijalnih prava; xv) Europski sustav osiguranja bankovnih depozita /
dovršetak uspostave bankovne unije; xvi) Daljnji koraci u okviru trgovinske i ulagačke strategije; xvii) Provedba
europskog programa sigurnosti; xviii) Bolje upravljanje migracijama; xix) Paket o upravljanju granicama; xx)
Okvir nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua; xxi) Izgradnja kapaciteta u sigurnosnom sektoru; xxii) Doprinos
Komisije globalnoj strategiji za vanjsku i sigurnosnu politiku i xxiii) Prijedlog za međuinstitucijski sporazum o
obveznom registru transparentnosti.
Programom se utvrđuju ciljane mjere koje Komisija namjerava poduzeti tijekom 2016. u cilju promicanja rasta,
zapošljavanja i ulaganja. Program, osim novih inicijativa koje se temelje na političkim smjernicama „Novi
početak za Europu“ predsjednika EK-a, sadrži i 28 tekućih zakonodavnih prijedloga koji će se staviti izvan snage,
20 prijedloga u postupku donošenja koji će se povući ili izmijeniti do travnja 2016., 27 prijedloga i postojećih
propisa identificiranih u okviru programa regulatorne učinkovitosti (REFIT), popis sa 17 prioritetnih prijedloga
za donošenje te popis 68 zakonodavnih akata koji postaju primjenjivi u 2016. godini.
Tijekom 2015. Europska komisija donijela je 20 od 23 inicijative koje su bile predviđene u njezinom Programu
rada za 2015. godinu. Preostale inicijative su Inicijativa o prijedlogu za međuinstitucijski sporazum o registru
transparentnosti koja je uvrštena u Program rada za 2016. godinu, a inicijativa za međuinstitucijski sporazum o
boljoj regulativi nalazi se u završnoj fazi donošenja. Pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji o ljudskim
pravima i dalje ostaje otvoreno pitanje. S druge pak strane, Paket o kružnom gospodarstvu koji se nalazi u
Programu rada za 2016. godinu, Europska komisija je donijela u prosincu 2015. godine.
Europski poslovi u Hrvatskome saboru
Članstvom u Europskoj uniji promijenio se karakter i opseg izvršavanja europskih poslova u Hrvatskome saboru.
Osim daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, Hrvatski sabor
sudjeluje u postupku donošenja odluka na razini EU-a putem mehanizma nadzora djelovanja hrvatske Vlade u
institucijama Europske unije te provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata
Europske unije. Na taj način, zajedno s ostalim nacionalnim parlamentima država članica, Hrvatski sabor ima
aktivnu ulogu u daljnjem jačanju njezinog demokratskog legitimiteta.
Ciklus obavljanja europskih poslova u Saboru započeo je održavanjem prethodne rasprave o djelovanju Sabora u
europskim poslovima, koju je proveo Odbor za europske poslove i koji je zatim 27. veljače 2015. usvojio Radni
program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. s ukupno 45 prijedloga (19 inicijativa, 2 mjere iz
REFIT-a i 24 zakonodavna akta).
Također Odbor za europske poslove postupao je slijedom preostalog dijela Radnog programa za razmatranje
stajališta Republike Hrvatske za 2013. i za 2014. godinu.
Hrvatski sabor zaprimio je 17 stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije
sadržanih u Radnom programu za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015., a donio je zaključke o 16
stajališta putem Odbora za europske poslove. O jednom stajalištu Hrvatski sabor je raspravljao u okviru tematske
sjednice. Vlada Republike Hrvatske dostavila je Hrvatskom saboru i 2 stajališta Republike Hrvatske o
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prijedlozima zakonodavnih akata sadržanih u Radnom programu za 2014. te 1 stajalište o prijedlogu
zakonodavnog akta sadržanog u Radnom programu za 2013., o kojima su matična radna tijela donijela mišljenje,
a Odbor za europske poslove zaključke.
Informacijsko-dokumentacijska služba Hrvatskoga sabora pohranjuje i obrađuje dokumente EU-a iz Radnog
programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske u saborskoj zakonodavnoj bazi podataka e-Doc. Putem
posebnog modula e-Doc D.E.U. moguće je pratiti status dokumenata EU-a u svim fazama parlamentarnog
postupka.
Tijekom godine, Odbor za europske poslove zajedno s matičnim radnim tijelima Hrvatskoga sabora održao je 11
saslušanja ministara koji su predstavili izvješća o pojedinim sastancima Vijeća Europske unije.
Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora donio je u 2015. dva mišljenja u okviru političkog dijaloga: i)
Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških
proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskoga parlamenta i Vijeća (Uredbe o službenim
kontrolama) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i ii) Mišljenje o Prijedlogu Uredbe
Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o mogućnosti država članica da ograniče ili
zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području
Hrvatski sabor u 2015. nije pokrenuo niti jedan postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti.
Kada je riječ o usklađivanju zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, Sabor je 27. veljače
2015. donio Plan usklađivanja zakonodavstva za 2015. godinu sa 64 zakonodavne mjere, a tijekom godine donio
ih je 41.
Članstvom u Europskoj uniji njezine institucije počele su izravno dostavljati Hrvatskome saboru prijedloge
zakonodavnih i nezakonodavnih akata na hrvatskom jeziku. U 2015. godini izravno ih je dostavljeno 593.
Tablica s pregledom najvažnijih aktivnosti
u okviru obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru u 2015. godini

razmatranje stajališta Republike
Hrvatske o prijedlozima
zakonodavnih akata
razmatranje
izvješća
o
sastancima Vijeća EU-a
donošenje mišljena u okviru
političkog dijaloga
nadzor nad poštovanjem načela
supsidijarnosti
izravno dostavljeni dokumenti
EU-a
usklađivanje zakonodavstva s
pravnom stečevinom EU-a

2015.
17
(+2 stajališta iz 2014. i
1 iz 2013.)
11
2
/
593
41 od 64

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji i sudjelovanje zastupnika Hrvatskoga sabora
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji predstavlja važan instrument koordinacije i ostvarivanja utjecaja
nacionalnih parlamenata na postupak donošenja odluka na europskoj razini i obuhvaća suradnju Europskoga
parlamenta s nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
predsjedanja Vijećem EU-a.
Trend koji se nastavio i u 2015. godini je odlučivanje o međuparlamentarnim konferencijama putem političkog
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dogovora na Konferenciji predsjednika EU-a. Tako je Konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici postala međuparlamentarna platforma za kontrolu vanjske,
sigurnosne i obrambene politike EU-a i počela djelovati temeljem Pravila postupanja usvojenih u 2014. godini.
U 2015. godini institucionalizirala se i Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u EU-u na temelju članka 13. Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i
monetarnoj uniji (Fiskalni ugovor), koja je nakon dvije godine rasprava na zadnjoj Konferenciji, održanoj u
Luxembourgu 9. i 10. studenoga ove godine usvojila Pravila postupanja (vidi broj 16. Biltena).
Također, nastavljen je trend smanjenja interesa za neke oblike međuparlamentarne suradnje poput održavanja
zajedničkih parlamentarnih sastanaka i zajedničkih sjednica odbora. U 2015. godini nije održan niti jedan takav
sastanak.
Tijekom 2015. zastupnici Hrvatskoga sabora aktivno su sudjelovali na 32 sastanka svih razina
međuparlamentarne suradnje u organizaciji Europskoga parlamenta i u organizaciji parlamenata država koje
predsjedaju Vijećem EU-a (Latvija i Luksemburg). Broj sastanaka na kojima su sudjelovali u odnosu na ranije
godine je manji s obzirom na činjenicu da je zadnja sjednica sedmog saziva Hrvatskoga sabora održana u rujnu
2015. godine.
Sastanci na kojima su sudjelovali zastupnici Hrvatskoga sabora
u okviru međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji u 2015. godini
VRSTA SASTANKA
Sastanci u organizaciji EP-a / nacionalnog parlamenta države koja
predsjedava Vijećem EU-a
Posjeti Hrvatskome saboru dužnosnika institucija EU-a i država
članica EU-a
Sastanci u okviru makroregionalnih strategija EU-a
Sastanci u okviru Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
Ostali sastanci
UKUPNO

2015.
14
9
2
4
3
32

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2015.
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru od 1. do 31. prosinca 2015. pet dokumenata,
koje je Europska komisija objavila u okviru inicijativa „Paket za jedinstveno digitalno tržište“, „Unija tržišta
kapitala“ i „Strategija energetske unije“
Oznaka
akta
COM
(2015)
626
COM
(2015)
630

Naziv inicijative Europske unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ususret modernom
europskom okviru za autorska prava

11. 12. 2015.
/

Zelena knjiga o maloprodajnim financijskim uslugama - Bolji proizvodi,
veći izbor i više mogućnosti za potrošače i poduzeća

14. 12. 2015.
/

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Oznaka
akta
COM
(2015)
633
COM
(2015)
583
COM
(2015)
574

Naziv inicijative Europske unije
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru - Digitalni ugovori za Europu ostvarivanje potencijala e-trgovine
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se
objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za
trgovanje
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država
članica u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti za 2020. i u
provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU kako se
zahtijeva člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti
2012727/EU
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Datum dostave
Rok za supsidijarnost
15. 12. 2015.
/
21. 12. 2015.
16. 2. 2016.

22. 12. 2015.
/

Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2016.
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru od 1. do 31. prosinca 2015. dvanaest
dokumenata, koje je Europska komisija objavila u okviru inicijativa „Paket o kružnom gospodarstvu“, „Provedba
Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta“, „Daljnji koraci u okviru strategije jedinstvenog tržišta“, „Europski
sustav osiguranja bankovnih depozita/dovršetak uspostave bankovne unije“ i „Provedba Europskog programa
sigurnosti“.
Oznaka
akta
COM
(2015)
593
COM
(2015)
594
COM
(2015)
595
COM
(2015)
596
COM
(2015)
750
COM
(2015)
626
COM
(2015)
627
COM
(2015)
550
COM
(2015)
586
COM
(2015)
587
COM
(2015)
624

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva
2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima
i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
1999/31/EZ o odlagalištima otpada

7. 12. 2015.
2. 2. 2016.

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2008/98/EZ o otpadu

7. 12. 2015.
2. 2. 2016

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

7. 12. 2015.
2. 2. 2016

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

7. 12. 2015.
2. 2. 2016.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ususret modernom
europskom okviru za autorska prava
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju
prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem
tržištu
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Poboljšanje
jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj
središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru
regija „Ususret dovršetku bankarske unije“
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba
Europskog programa sigurnosti: Akcijski plan EU-a za borbu protiv
nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima te njihove uporabe

7. 12. 2015.
2. 2. 2016.

11. 12. 2015.
/
17. 12. 2015.
12. 2. 2016.
17. 12. 2015.
/
21. 12. 2015.
16. 2. 2016.
21. 12. 2015.
/
22. 12. 2015.
/
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Oznaka
akta
COM
(2015)
625

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i
zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma

22. 12. 2015.
17. 2. 2016.

Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru sedam dokumenata na hrvatskom jeziku u
zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2015.

PRAVNA PITANJA
Oznaka
akta
COM
(2015)
319
COM
(2015)
466
COM
(2015)
616

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju skretanja
trgovine određenim ključnim lijekovima u Europsku uniju (kodifikacijski
tekst)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja
sumpora u određenim tekućim gorivima (kodifikacijski tekst)

7. 12. 2015.
Kodifikacija

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima
prava o trgovačkim društvima (Kodifikacija) (tekst značajan za EGP )

8. 12. 2015.
Kodifikacija

7. 12. 2015.
Kodifikacija

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Oznaka
akta
COM
(2015)
615

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona,
propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za
pristupačnost proizvoda i usluga

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
8. 12. 2015.
3. 2. 2016.

RIBARSTVO
Oznaka
akta
COM
(2015)
636

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju
vanjskim ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br.
1006/2008

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 12. 2015.
Isključiva nadležnost
EU-a

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Oznaka
akta
COM
(2015)
646
COM
(2015)
648

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom
sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja
najniže standardne stope

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom

16. 12. 2015.
11. 2. 2016.

14. 12. 2015.
9. 2. 2016.
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Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka
akta
COM
(2015)
496
COM
(2015)
701
COM
(2015)
593
COM
(2015)
594
COM
(2015)
595
COM
(2015)
596
COM
(2015)
750
COM
(2015)
615
COM
(2015)
646
COM
(2015)
648
COM
(2015)
627
COM
(2015)
583
COM
(2015)
586
COM
(2015)
625

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena
prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive
2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za
poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se
zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa
potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjeni
uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva
2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima
i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
18. 11. 2015.
14. 1. 2016.

27. 11. 2015.
25. 1. 2016.
7. 12. 2015.
2. 2. 2016.

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
1999/31/EZ o odlagalištima otpada

7. 12. 2015.
2. 2. 2016.

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2008/98/EZ o otpadu

7. 12. 2015.
2. 2. 2016

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

7. 12. 2015.
2. 2. 2016

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

7. 12. 2015.
2. 2. 2016.

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona,
propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za
pristupačnost proizvoda i usluga
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom
sustavu poreza na dodanu vrijednost, u vezi s trajanjem obveze poštivanja
najniže standardne stope
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
575/2013 u pogledu izuzeća za trgovce robom
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju
prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem
tržištu
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se
objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za
trgovanje

8. 12. 2015.
3. 2. 2016.
14. 12. 2015.
9. 2. 2016.
16. 12. 2015.
11. 2. 2016.
17. 12. 2015.
12. 2. 2016.
21. 12. 2015.
16. 2. 2016.

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
806/2014 radi uspostave Europskog sustava osiguranja depozita

21. 12. 2015.
16. 2. 2016.

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i
zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma

22. 12. 2015.
17. 2. 2016.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u prosincu
3. prosinca – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o obrazovanju i politici za mlade u organizaciji
Odbora za kulturu i obrazovanje EP-a (CULT)
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Odbor za kulturu i obrazovanje Europskoga parlamenta (CULT) organizirao je međuparlamentarni sastanak odbora
s temom obrazovanje i mladi u cilju razmjene mišljenja između zastupnika EP-a i nacionalnih parlamenata država
članica EU-a o iskustvima i najboljim praksama provedbe, na nacionalnoj razini i razini EU-a, strategija
obrazovanja i osposobljavanja mladih te inicijativa za promicanje socijalne uključenosti mladih, međukulturnog
dijaloga te koncepta cjeloživotnog učenja.
Kao glavni problemi na navedenim područjima istaknuti su socijalni i gospodarski izazovi s kojima se mladi danas
suočavaju, poput nezaposlenosti, socijalne isključenosti i marginalizacije, te velike razlike u postojećim
(visoko)obrazovnim sustavima država članica EU-a. Slijedom nedavnih terorističkih napada u Parizu, zastupnici su
tijekom rasprave naglasili važnost obrazovanja i socijalnog uključivanja u sprečavanju marginalizacije i radikalizacije
mladih, istaknuvši značaj strategije obrazovanja i osposobljavanja za integraciju nedavno pristiglih migranata.
11. prosinca – Luxemburg – sastanak predsjednika odbora za razvojnu suradnju nacionalnih parlamenata država
članica EU-a
Posljednji međuparlamentarni sastanak u okviru parlamentarne dimenzije luksemburškog predsjedanja Vijećem EUa okupio je zastupnike nacionalnih parlamenata država članica EU-a, Europskog parlamenta i država kandidatkinja
za članstvo u EU-u u cilju razmjene mišljenja o parlamentarnom nadzoru nad razvojnom politikom i humanitarnom
pomoći, suradnji između institucija EU-a i država članica u području razvoja, prije svega u provedbi novog
Programa za održivi razvoj 2030. na nacionalnoj razini i razini EU-a, te o naučenim lekcijama u upravljanju
humanitarnim krizama. Tijekom sastanka istaknut je značaj razvojne pomoći, kako u suzbijanju siromaštva koje je
usko povezano s ostalim izazovima poput terorizma, ilegalnih migracija, organiziranog kriminala, oružanih sukoba,
prirodnih katastrofa, epidemija velikih razmjera te klimatskih promjena, tako i u pogledu pružanja sigurnog okružja
i nove perspektive za mlade u nerazvijenim i državama u razvoju. U tom kontekstu istaknuta je potreba za čvršćom
suradnjom Europskog i nacionalnih parlamenata u nadzoru provedbe razvojne politike kao i za povećanjem
koherentnosti i učinkovitosti razvojne s ostalim politikama EU-a na europskoj i nacionalnoj razini. Sa žaljenjem je
ustanovljeno da je do sada svega pet država članica ostvarilo cilj izdvajanja 0,7% bruto nacionalnog dohotka za
službenu razvojnu pomoć do 2015. te je naglašena uloga nacionalnih parlamenata u ispunjenju ovog kolektivnog
cilja. Pojedini govornici u svojim su se intervencijama osvrnuli na tekuću izbjegličku krizu, naglasivši da ista prije
svega iziskuje politička, a ne humanitarna rješenja.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom prosinca 2015. na jednom sastanku predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskome parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na
kojem se raspravljalo:
7. prosinca – razmjena mišljenja s Europskom komisijom na temu Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za
Europu i na temu zakonodavnog paketa o kružnom gospodarstvu.
Bilješka sa sastanka dostupna je na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora sažetke plenarnih sjednica Europskog parlamenta
održanih u Bruxellesu 2. prosinca 2015. i u Strasbourgu od 14. do 17. prosinca 2015. godine.
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 2. prosinca 2015.
Glavna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena netom objavljenom novom zakonodavnom paketu o kružnom
gospodarstvu za poticanje prijelaza Europe na kružno gospodarstvo, jačanje konkurentnosti, otvaranje radnih mjesta i
postizanje održivog rasta.
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Predloženim mjerama zatvorit će se životni ciklus proizvoda te pridonijeti zaštiti okoliša i gospodarstvu, „izvući“ najveća
moguća korist od svih sirovina, proizvoda i otpada te time povećati uštede energije i smanjiti emisije stakleničkih plinova.
Za prijelaz na kružno gospodarstvo predviđena su sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u ukupnom
iznosu od 6,15 milijardi eura, a u kružno gospodarstvo ulagat će i države članice.
Na dnevnom redu bile su, između ostalog, rasprave o provedbi i postignućima Europske godine za razvoj te o stanju u
Mađarskoj u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, a nastavno na pitanje za usmeni odgovor koje je
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove uputio Komisiji, slijedom čl. 10. rezolucije o stanju u
Mađarskoj koju je EP donio u lipnju o.g.
U okviru posebnog zakonodavnog postupka (savjetovanje) EP je odobrio sklapanje Protokola o izmjeni uz Sporazum
između EU-a i Lihtenštajna o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o
oporezivanju dohotka od kamata na štednju.
Nakon prethodnih rasprava, donesena su izvješća na vlastitu inicijativu (u formi rezolucija) o Posebnom izvješću
Europskog ombudsmana u istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ o Frontexu u kojem EP ističe da bi
Frontex, ubuduće, trebao rješavati pojedinačne pritužbe o kršenju temeljnih prava migranata i izbjeglica tijekom svojih
operacija, te o održivoj gradskoj mobilnosti.
Zastupnici su velikom većinom glasova podržali Odluku Konferencije predsjednika EP-a o produljenju mandata
Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE) za šest mjeseci.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni
ovdje.
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 14. – 17. prosinca 2015.
Glavna rasprava plenarne sjednice bila je posvećena pripremama za sastanak Europskog vijeća (17.-18. prosinca) na
kojem su šefovi država i vlada raspravljali i donijeli zaključke o migracijama, borbi protiv terorizma, Izvješću petorice
predsjednika o ekonomskoj i monetarnoj uniji, dovršetku jedinstvenog tržišta i planovima Ujedinjene Kraljevine u
pogledu referenduma o članstvu u EU-u te o Siriji. Zastupnici su istaknuli da bi Vijeće trebalo podržati ideju osnivanja
Europske granične i obalne straže te pozvali na užu suradnju u borbi protiv terorizma.
Na dnevnom redu bila je, između ostaloga, rasprava o ishodu 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o
klimatskim promjenama (COP21) gdje je 195 zemalja prihvatilo prvi međunarodni, pravno obvezujući globalni
dogovor o klimi koji sadrži globalni akcijski plan za ograničavanje globalnog zatopljenja na manje od 2 °C. Zastupnici
su pozdravili postignuti dogovor i pozvali EU i države članice na suradnju i poduzimanje potrebnih koraka kako bi se
ostvarili dogovoreni ciljevi. Pojedini zastupnici izrazili su žaljenje jer novi Sporazum ne obuhvaća sektore
međunarodnog zračnog i pomorskog prometa.
Raspravljalo se i o paketu mjera za upravljanje vanjskim granicama EU-a i zaštitu schengenskog prostora bez
unutarnjih granica koji je Europska komisija podnijela 15. prosinca i kojim se predlaže uspostavljanje europske
granične i obalne straže te davanje novih ovlasti Frontexu. Zastupnici su pozdravili prijedlog Komisije, dok su se u
odvojenoj raspravi kritički osvrnuli na mjere preventivnog pritvaranja tražitelja azila, naglašavajući da je podnošenje
zahtjeva za azil temeljno ljudsko pravo, a pritvor se može koristiti samo kao krajnja mjera.
Nakon rasprave o paketu mjera za jačanje ekonomske i monetarne unije (EMU), koji je Komisija podnijela 21. listopada
i koji sadržava novi pristup Europskom semestru, mjere za dovršetak bankovne unije te mjere za daljnje smanjenje rizika
u bankarskom sustavu, zastupnici su donijeli nezakonodavnu rezoluciju o dovršetku europske ekonomske i monetarne
unije u kojoj se pozdravljaju aktivnosti Komisije usmjerene na dovršetak EMU-a, no istodobno poziva na poduzimanje
dodatnih napora kako bi se riješili trenutačni nedostaci institucionalnog okvira europodručja, inzistira na provedbi odredbi
paketa šest mjera i paketa dviju mjera te izražava žaljenje što paket koji je objavila Komisija ne ostavlja dovoljno prostora
za parlamentarni nadzor i rasprave na europskoj razini. Komisiju se potiče da započne pregovore o međuinstitucijskom
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sporazumu o europskom gospodarskom upravljanju, među ostalim o Europskom semestru i nadzoru provedbe
programa makroekonomske prilagodbe, s EP-om, Vijećem i Euroskupinom.
Zastupnici su nakon prethodne rasprave donijeli nezakonodavnu rezoluciju o 20. godišnjici Daytonskog mirovnog
sporazuma u kojoj se bilježe pozitivne promjene koje su se u posljednjih 20 godina dogodile u Bosni i Hercegovini, no
istodobno sa žaljenjem primjećuje da, 20 godina nakon završetka rata i uspostave Općeg okvirnog sporazuma u
kojemu se navode glavni aspekti mirovnog dogovora i budući oblik zemlje, uzastopne vlade nisu uspjele u izgradnji
potpuno funkcionalne i samoodržive države. Ponavlja predanost EU-a europskoj perspektivi i daljnjem procesu
pristupanja EU-u BiH i svih država zapadnog Balkana.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su još raspravljali i donijeli nezakonodavnu rezoluciju o odnosima EU-a i Kine u
kojoj se poziva na blisku suradnju s Kinom u borbi protiv globalnih izazova i prijetnji kao i na ubrzanje pregovora o
novom partnerstvu o suradnji između EU-a i Kine. Dana je i suglasnost za sklapanje Sporazuma o sveobuhvatnom
partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama, a nakon prethodnih rasprava donesene su rezolucije na vlastitu
inicijativu o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Maleziji i Maldivima te o
slučaju Ibrahima Halawa.
Na zakonodavnom planu, u okviru redovnog zakonodavnog postupka donesena su stajališta EP-a o četiri zakonodavna
prijedloga EU-a, uključujući stajalište u drugom čitanju o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove,
odnosno žiga Zajednice, te stajalište u prvom čitanju o izmjeni Uredbe Vijeća 1215/2009 o uvođenju izvanrednih
trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja EU-a ili su s njim povezani
i obustavi njegove primjene u pogledu BiH. U okviru posebnog zakonodavnog postupka (suglasnost/savjetovanje) EP
je, među ostalim, odobrio sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između BiH i Europola, odnosno
Ujedinjenih Arapskih Emirata i Europola, te dao suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom
partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama, niza sporazuma o ukidanju viza za kratkotrajni boravak za državljane
trećih država kao i Sporazuma o načinima sudjelovanja Švicarske u Europskom potpornom uredu za azil.
Nakon prethodnih rasprava, između ostalog donesena su izvješća na vlastitu inicijativu (u formi rezolucija) o stanju u
Mađarskoj u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava, inicijativi Ususret europskoj energetskoj uniji i
ostvarenju cilja od 10 % elektroenergetske interkonekcije – priprema europske elektroenergetske mreže za 2020.,
Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014. i politici EU-a u tom području te preporuke
Komisiji o uvođenju transparentnosti, koordinacije i konvergencije u politike poreza na dobit u Uniji.
Odobrena su dva zahtjeva za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za pomoć radnicima koji su
otpušteni kao tehnološki višak u Finskoj i Irskoj.
Osnovan je Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru čija će zadaća biti istražiti navodna kršenja i
nepravilnosti zemalja članica i Komisije prilikom primjene zakonodavstva Unije pri mjerenju emisija u
automobilskom sektoru.
U sklopu sjednice, 16. prosinca saudijskom aktivistu za ljudska prava Raifu Badawiju dodijeljena je, u odsutnosti,
Nagrada Saharov za slobodu misli za 2015.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni
ovdje.
Osvrti na sastanke službenika održane u prosincu
8. – 9. prosinca – Bruxelles – seminar za predstavnike stručnih službi nacionalnih parlamenata država članica
Europske unije povodom predstavljanja gospodarskog programa Europske komisije
Dvodnevni seminar u organizaciji Glavne uprave za gospodarske i financijske poslove (DG ECFIN) okupio je
predstavnike stručnih službi iz 21 nacionalnog parlamenta država članica EU-a. Cilj seminara bilo je predstavljanje
novog ciklusa Europskog semestra za 2016., s naglaskom na aktivnije uključivanje nacionalnih parlamenata u rasprave
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o temama povezanim s aktualnim gospodarskim programom Europske komisije i produbljivanjem ekonomske i
monetarne unije.
Seminar je bio podijeljen na četiri tematske cjeline u okviru kojih se raspravljalo o: Godišnjem pregledu rasta kao prve
faze u ciklusu Europskog semestra; predstavljanju najvažnijih prioriteta EU-a u okviru Europskog semestra za 2016.;
Izvješću petorice predsjednika s naglaskom na produbljivanje ekonomske i monetarne unije (EMU) te ulozi strukturnih
reformi u okviru gospodarskog rasta i kreiranja novih radnih mjesta u Uniji.
U odnosu na socijalnu komponentu Europskog semestra i imigracijski val u EU-u, zaključeno je da se problem može
uspješno rješavati samo ako svaka članica primjeni prilagođeni model koji odgovara specifičnoj situaciji, s obzirom da
u nekim članicama postoje novopridošli migranti i oni koji čine već drugu ili treću generaciju, te se njihove potrebe
razlikuju (taylored policy for each member state). U odnosu na ostale teme, zaključeno je da postoji veći interes za
produbljivanjem EMU-a od strane država članica europodručja, kao i da dio Godišnjeg pregleda rasta koji se odnosi na
investicije treba tumačiti i u svjetlu ulaganja u ljudski kapital s naglaskom na obrazovanje i stjecanje vještina, ali i veće
vrednovanje ljudskog rada.

Program Vijeća Europske unije za razdoblje od 18 mjeseci – predsjedanje
Nizozemske, Slovačke i Malte (1. siječnja 2016.- 30. lipnja 2017.)
Vijeće Europske unije usvojilo je u prosincu 2015. radni program koji će se provoditi tijekom predsjedanja
Nizozemske, Slovačke i Malte Vijećem EU-a, u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine.
Šestomjesečno Predsjedništvo, u interesu kontinuiteta rada Vijeća, usko surađuje u trojnoj skupini koja je pripremila
zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog
programa tri države pripremaju svoje detaljnije šestomjesečne programe.
Program predstavlja okvir za kontinuitet rada tri Predsjedništva i temelji se na prioritetima definiranima u lipnju 2014.
„Strateškim programom za Uniju u vrijeme promjena” Europskog vijeća, koji uključuju: i) radna mjesta, rast i
konkurentnost; ii) osnaživanje i zaštitu građana EU-a; iii) energetsku i klimatsku politiku; iv) slobodu, sigurnost i
pravdu i v) EU kao snažan globalni faktor. Tih pet prioritetnih područja predstavljaju temelj za djelovanje i rad
institucija EU-a tijekom sljedećih pet godina.
Poseban naglasak u programu stavljen je na gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta, koji predstavljaju prioritet svih
politika, dok se ne postigne stvarni učinak na realno gospodarstvo i društvo u cjelini. Tri Predsjedništva stavljaju u
središte rada i pitanja okoliša kroz razvoj kružnog gospodarstva, koje će omogućiti učinkovito upravljanje otpadom,
vodom, zrakom i bioraznolikošću, s kreiranjem novih „zelenih“ radnih mjesta i razvojem konkurentnijeg gospodarstva.
U provedbi programa tri Predsjedništva trebaju voditi računa o načelima bolje regulative, pri kojima Vijeće, kao
suzakonodavac, ima odgovornost osigurati učinkovitost i transparentnost regulative EU-a, koja u potpunosti uvažava
načela supsidijarnosti, proporcionalnosti i temeljnih prava.
Program je predstavljen u novom formatu, koji je djelotvoran i omogućuje okvir za organizaciju rada Vijeća tijekom
sljedećih 18 mjeseci. Njegova struktura, kroz pet stupova koji pokrivaju prioritetna područja, slijedi Strateški program
Europskog vijeća. Svaki stup izdvaja ključne prioritete koje Vijeće treba ispuniti u tom razdoblju.
S obzirom na to da većina prioriteta ima međusobni utjecaj, Vijeće treba osigurati postupanje na način koji uzima u
obzir širi kontekst i potencijalni učinak na različite sektore. Također je potrebno poboljšati radne metode Vijeća, koje
će omogućiti bolju raspravu i rezultate te osigurati usku suradnju Vijeća s Europskim parlamentom u postupku
donošenja zakonodavstva.
Ključno je dosljedno provoditi prioritete u okviru politika i kroz rad institucija. Predsjedništvo Vijeća treba kroz svoj
program osigurati i provedbu političkih prioriteta iskazanih u Programu rada Europske komisije za 2016. godinu.
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Program ujedno predstavlja i vodič za tri Predsjedništva u planiranju njihove suradnje s drugim institucijama u
godišnjim i višegodišnjim planiranjima.

Parlamentarna dimenzija nizozemskog predsjedanja Vijećem EU-a
(1. siječnja 2016. – 30. lipnja 2016.) predviđa sljedeće sastanke:
7. – 8. veljače – Haag – Konferencija predsjednika odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata
Europske unije (COSAC)
13. – 14. ožujka – Haag – sastanak predsjednika nadležnih odbora nacionalnih parlamenata o „Trgovanju ljudima
u digitalno doba“
3. – 4. travnja – Haag – sastanak predsjednika nadležnih odbora nacionalnih parlamenata o „Energetici,
inovacijama i kružnom gospodarstvu“
6. – 8. travnja – Haag – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
12. – 14. lipnja – Haag – 55. Konferencija odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata Europske unije
(COSAC).

Ostale međuparlamentarne aktivnosti s nacionalnim parlamentima
siječanj – lipanj 2016.
Europski parlamentarni tjedan
16. – 17. veljače – Europski parlament/Bruxelles – u okviru Europskog parlamentarnog tjedna održat će se
sljedeći sastanci u organizaciji Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON), Odbora za proračun (BUDG)
i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) Europskog parlamenta:
Sastanak o ciklusu Europskog semestra za razdoblje 2015. – 2016.
Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji
Međuparlamentarni sastanci odbora
23. veljače – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o „Globalnoj strategiji EU-a i
odnosima EU-a i NATO-a, uoči sastanka na vrhu u Varšavi“, u organizaciji Odbora za vanjske poslove
Europskog parlamenta (AFET)
3. ožujka – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora povodom Međunarodnog dana
žena 2016. o „Ženama izbjeglicama i tražiteljicama azila u EU-u“, u organizaciji Odbora za prava žena i
jednakost spolova Europskog parlamenta (FEMM)
Sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
14. – 15. veljače – Luxembourg – sastanak glavnih tajnika parlamenata EU-a
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Konferencija predsjednika parlamenata država članica EU-a
22. – 24. svibnja – Luxembourg – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
Ostalo
13. – 14. lipnja (čeka se potvrda) – Europski parlament/Bruxelles – sastanak Skupine na visokoj razini za vlastita
sredstva (HLGOR) o „Međuinstitucijskoj konferenciji o budućnosti financiranja Europske unije“, u organizaciji
Odbora za proračun Europskog parlamenta (BUDG)

Parlamentarna dimenzija slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a
(1. srpnja 2016. – 31. prosinca 2016.) predviđa sljedeće sastanke
10. – 11. srpnja – Bratislava – Konferencija predsjednika odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata
Europske unije (COSAC)
2. – 4. rujna – Bratislava – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici
(ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
16. – 18. listopada – Bratislava – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji
13. – 15. studenog – Bratislava – 56. Konferencija odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata Europske
unije (COSAC)
1. – 2. prosinca – Bratislava – sastanak predsjednika odbora za gospodarstvo parlamenata država članica
Europske unije
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