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. 20
Travanj 2016.

Tema broja:

Donošenje Radnog programa za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske za 2016. godinu
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora donio je jednoglasno na svojoj 4. sjednici održanoj
16. ožujka 2016. Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016. godinu.
Radni program je dokument kojim Odbor za europske poslove u ime Sabora, a u suradnji s
matičnim radnim tijelima, odabire dokumente Europske unije u čijem donošenju, nadzorom nad
stajalištima Vlade Republike Hrvatske, želi sudjelovati. Donošenje Radnog programa za
razmatranje stajališta Republike Hrvatske temelji se na Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i
Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovniku Hrvatskoga sabora.
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora raspravljao je 10. veljače 2016. na svojoj 1. sjednici
o Programu nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije i Programu rada Europske
komisije za 2016. godinu te je nakon održane rasprave pozvao radna tijela Sabora da dostave
obavijest o prijedlozima zakonodavnih akata i novih inicijativa Europske komisije iz njihovog
djelokruga radi uvrštavanja u Radni program.
Svi zaprimljeni prijedlozi odbora uvršteni su u Prijedlog Radnog programa, koji, zajedno s
inicijativama i prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije uvrštenima na vlastitu inicijativu
Odbora za europske poslove, za 2016. sadrži 21 inicijativu (od ukupno 23) i 34 zakonodavna
prijedloga Europske komisije.
Poslovnik Hrvatskoga sabora i Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u
europskim poslovima predviđaju dopunjavanje Radnog programa tijekom godine s obzirom da,
neovisno o najavljenim inicijativama, Komisija objavljuje i druge akte koji mogu biti od interesa, a
o kojima Hrvatski sabor želi raspravljati. U tu svrhu Komisija dostavlja Saboru istovremeno kad i
drugim nacionalnim parlamentima sve dokumente koje objavljuje, a koje Odbor za europske
poslove redovito unosi u tablicu izravno dostavljenih dokumenata Europske unije, koja je dostupna
na mrežnoj stranici Sabora. Informacije o novim dokumentima objavljuju se i u Biltenu Europski
poslovi u Hrvatskom saboru.
Sva stajališta Republike Hrvatske i dokumenti objavljuju se u e-Doc bazi podataka Sabora u
rubrici „Dokumenti EU“ dostupnoj na mrežnoj stranici Sabora.
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Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom ožujka dvije sjednice:
3. sjednica, održana 10. ožujka zajedno s Odborom za vanjsku politiku, na kojoj je ministar vanjskih i europskih
poslova Miro Kovač predstavio prioritete Vlade RH u djelovanju u institucijama EU-a tijekom nizozemskog
predsjedanja Vijećem EU-a te izvijestio o pripremama za predstojeće sastanke Vijeća za vanjske poslove (FAC)
14. ožujka i Vijeća za opće poslove (GAC) 15. ožujka 2016. Predstavljeni prioriteti Vlade RH tijekom
nizozemskog predsjedanja Vijećem uključuju sljedeća područja: i) radna mjesta, rast i konkurentnost - poticanje
gospodarskog rasta, povećanje ulaganja, stvaranje brojnijih i kvalitetnijih radnih mjesta, poticanje strukturnih
reformi za povećanje konkurentnosti, s posebnim naglaskom na reforme planirane s ciljem provedbe preporuka
dobivenih u sklopu Europskog semestra; ii) područje slobode, sigurnosti i pravde - bolje upravljanje svim
aspektima migracija, azilom i upravljanjem granicama (osobito imajući u vidu aktualne izazove izbjegličkomigracijske krize), pristupanje Republike Hrvatske šengenskom prostoru, suzbijanje nezakonitog migriranja i
vraćanje nezakonitih migranata te suzbijanje organiziranog kriminala; iii) energetska i klimatska politika EU-a te
iv) aktivnosti EU-a na globalnom planu i proces proširenja EU-a.
4. sjednica, održana 16. ožujka, na kojoj je donesen Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
za 2016.godinu.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
U razdoblju od 1. do 31. ožujka 2016. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru ukupno
58 dokumenata na hrvatskom jeziku, od toga sedam dokumenata u okviru inicijativa iz Programa rada EK-a za
2016. te ukupno 11 dokumenata u zakonodavnom postupku.
Nove inicijative iz Programa rada EK-a za 2016.
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru od 1. do 31. ožujka 2016. sedam dokumenata u
okviru inicijativa iz Programa rada EK-a za 2016., od čega su četiri inicijative u zakonodavnom postupku.
Oznaka
akta
COM
(2016)
52
COM
(2016)
115
COM
(2016)
116
COM
(2016)
128
COM
(2016)
127
COM
(2016)
82
COM
(2016)
157

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti
opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010

1. 3. 2016.
27. 4. 2016.

Prijedlog uredbe Vijeća o pružanju hitne potpore unutar Unije

4. 3. 2016.
/

Komunikacija Komisije Vijeću uz Prijedlog uredbe Vijeća o pružanju hitne
potpore unutar EU-a

4. 3. 2016.
/

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju
radnika u okviru pružanja usluga

10. 3. 2016.
10. 5. 2016.

Komunikacija Komisije – Pokretanje javne rasprave o europskom stupu
socijalnih prava

11. 3. 2016.
/

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih
kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
91/672/EEZ i Direktive Vijeća 96/50/EZ
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o
stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te
o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

15. 3. 2016.
18. 5. 2016.
17. 3. 2016.
17. 5. 2016.
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Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru sedam dokumenata na hrvatskom jeziku u
zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 31. ožujka 2016.

Oznaka
akta
COM
(2016)
113

Oznaka
akta
COM
(2016)
142

Oznaka
akta
COM
(2016)
134

Oznaka
akta
COM
(2016)
152

Oznaka
akta
COM
(2016)
106
COM
(2016)
107

Oznaka
akta
COM
(2016)
159

PRORAČUNSKI NADZOR
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU,
Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog
ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 3. 2016.
2. 5. 2016.

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Europske unije
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br.
539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri
9. 3. 2016.
prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani su izuzeti od tog
zahtjeva (Gruzija)
RIBARSTVO
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih
resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi
Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi
(EZ) br. 1343/2011 i (EZ) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o
ostavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ)
br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005
PRORAČUNI
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Nacrt izmjene Proračuna br. 1 za Opći proračun 2016. - Novi instrument za
pružanje hitne potpore unutar Unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 3. 2016.
Isključiva nadležnost
EU-a

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 3. 2016.

PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i
izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine

11. 3. 2016.
10. 5. 2016.

Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i
izvršenju odluka koje se odnose na imovinske posljedice registriranih
partnerstava

11. 3. 2016.
10. 5. 2016.

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope
prilagodbe predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 1306/2013 za izravna
plaćanja za kalendarsku godinu 2016.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
22. 3. 2016.
18. 5. 2016.

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka
akta
COM
(2016)
7

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke
Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih
zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije
(ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
25. 1. 2016.
12. 4. 2016.
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Oznaka
akta
COM
(2016)
56
COM
(2016)
57
COM
(2016)
53
COM
(2016)
67
COM
(2016)
52
COM
(2016)
113
COM
(2016)
142
COM
(2016)
128
COM
(2016)
106
COM
(2016)
107
COM
(2016)
157
COM
(2016)
82
COM
(2016)
159

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata u pogledu određenih
datuma
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o
zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire
vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima
vrijednosnih papira u pogledu određenih datuma
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma
razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće
instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te
stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne
makrofinancijske pomoći Tunisu

12. 2. 2016.
26. 4. 2016.

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti
opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010

1. 3. 2016.
27. 4. 2016.

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU,
Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog
ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br.
539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri
prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani su izuzeti od tog
zahtjeva (Gruzija)
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju
radnika u okviru pružanja usluga
Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i
izvršenju odluka u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine
Prijedlog uredbe Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu te priznavanju i
izvršenju odluka koje se odnose na imovinske posljedice registriranih
partnerstava
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o
stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te
o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih
kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
91/672/EEZ i Direktive Vijeća 96/50/EZ
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope
prilagodbe predviđene u Uredbi Vijeća (EU) br. 1306/2013 za izravna
plaćanja za kalendarsku godinu 2016.

16. 2. 2016.
12. 4. 2016.

16. 2. 2016.
12. 4. 2016.

23. 2. 2016.
20. 4. 2016.

4. 3. 2016.
2. 5. 2016.
9. 3. 2016.

10. 3. 2016.
10. 5. 2016.
11. 3. 2016.
10. 5. 2016.
11. 3. 2016.
10. 5. 2016.
17. 3. 2016.
17. 5. 2016.
15. 3. 2016.
18. 5. 2016.
22. 3. 2016.
18. 5. 2016.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u ožujku
29. veljače – 2. ožujka – Bruxelles – Ukrajinski tjedan u Europskom parlamentu, na kojem je sudjelovao
predsjednik Odbora za europske poslove Gordan Jandroković
Ukrajinski tjedan konferencija je na visokoj razini, kojom je pokrenut program pomoći Europskog parlamenta
ukrajinskom parlamentu temeljem Memoranduma o razumijevanju koji je potpisan u srpnju 2015. u Kijevu.
Konferencija je organizirana kao niz rasprava na visokoj razini, kojim su pokrivena prioritetna područja reformi
ukrajinskog parlamenta.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Predsjednik Odbora za europske poslove Gordan Jandroković je, u okviru rasprave posvećene najboljim praksama u
usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, predstavio rad Sabora u pretpristupnom
procesu, s naglaskom na ulogu saborskih radnih tijela. Zaključno je istaknuo društvene i političke reforme kao najveću
vrijednost procesa pristupanja Europskoj uniji. Na marginama Ukrajinskog tjedna predsjednik Odbora Jandroković
sastao se s predsjednicom Odbora za europske integracije ukrajinskog parlamenta Irinom Heraščenko s kojom je
razgovarao o mogućnostima suradnje dvaju odbora radi razmjene iskustava i najboljih praksi povezanih s
pretpristupnim procesom.
3. ožujka – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora povodom Međunarodnog dana žena o „Ženama
izbjeglicama i tražiteljicama azila u EU-u“, u organizaciji Odbora za prava žena i jednakost spolova EP-a
(FEMM), na kojem su sudjelovale predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol,
potpredsjednica Odbora Sanja Putica i članica Odbora Ljubica Ambrušec
U cilju razmjene mišljenja o situaciji u kojoj se nalaze žene i djevojčice izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u
održan je međuparlamentarni sastanak odbora, na kojem su sudjelovali zastupnici Europskog parlamenta,
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, država kandidatkinja, Norveške te predstavnici
Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Europskog instituta za ravnopravnost spolova i Europske komisije. Svrha
sastanka bila je potaknuti širu raspravu o načinima prevencije i borbe protiv nasilja i diskriminacije nad ženama
izbjeglicama i tražiteljicama azila, olakšavanju njihova pristupa zdravstvenoj zaštiti te mjerama za promicanje
integracije žena i djevojčica izbjeglica, osobito radi pristupa tržištu rada i obrazovanju.
U raspravi o osiguravanju pristupa zdravstvenoj zaštiti za izbjeglice i tražitelje azila predsjednica Odbora za
ravnopravnost spolova Gordana Sobol izvijestila je o aktivnostima koje je Hrvatska od rujna 2015. poduzela za
zbrinjavanje izbjeglica i migranata koji su tzv. balkanskom izbjegličkom rutom prošli kroz Hrvatsku. Govoreći iz
hrvatskog iskustva, kao jedan od ključnih problema u području pružanja zdravstvene zaštite izbjeglicama i
migrantima istaknula je odbijanje odlaska na bolničko liječenje kako se ne bi odvajali od skupine s kojom putuju,
odnosno izgubili vrijeme na putu do konačnoga odredišta. Zaključno, Sobol je upozorila da je potrebno voditi
računa o nastavku pružanja stručne medicinske pomoći izbjeglicama jednom kada dođu na konačno odredište.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom ožujka 2016. na jednom sastanku predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na kojem
se raspravljalo:
15. ožujka – Europski stup socijalnih prava
Bilješka sa sastanka dostupna je na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora sažetak plenarne sjednice Europskog parlamenta, održane
u Strasbourgu od 7. do 10. ožujka 2016..
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 7. – 10. ožujka
Izbjeglička i migracijska kriza u Europskoj uniji i ovoga je puta bila jedna od glavnih tema plenarne sjednice EP-a. U
okviru glavne rasprave koja je bila posvećena pripremama za sastanak Europskog vijeća, 17. i 18. ožujka 2016., i
ishodu sastanka na vrhu između EU-a i Turske, 7. ožujka 2016., zastupnici su bili ustrajni u stavu da se pregovori o
pristupanju Turske EU-u i razgovori o liberalizaciji viznog režima za turske državljane koji putuju u EU ne bi trebali
povezivati s pitanjem izbjeglica. Ponovno su istaknuli potrebu punog poštovanja međunarodnih pravila za azil, a
kritički su se osvrnuli na stanje slobode medija te položaja manjina u Turskoj. U Izjavi objavljenoj nakon sastanka s
Turskom, šefovi država i vlada dodatno su podsjetili da je Europsko vijeće na sastanku 18. i 19. veljače odlučilo
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ponovno uspostaviti stanje u kojem sve članice šengenskog prostora u potpunosti primjenjuju Zakonik o šengenskim
granicama, uzimajući u obzir posebnosti morskih granica, te prestati s primjenom pristupa neselektivnog propuštanja.
Time su prekinuti nezakoniti tokovi migranata tzv. zapadnobalkanskom rutom.
Zastupnici su sa švedskim premijerom Stefanom Löfvenom raspravljali o trenutačnoj situaciji u EU-u, s naglaskom na
izbjegličku krizu. Istaknuta je potreba za ulaganjem većih napora u zaštitu vanjskih granica EU-a, kao i europskih
vrijednosti. Govora je bilo i o izgradnji socijalne Europe te povećanju konkurentnosti europskog gospodarstva. Visoki
povjerenik UN-a za izbjeglice Filippe Grandi sudjelovao je u raspravi povodom obilježavanja Međunarodnog dana
žena. Osvrnuo se na izbjegličku krizu u EU-u, istaknuo je osobito težak položaj žena i djece izbjeglica i tražitelja azila,
dviju najranjivijih skupina, te je pozvao na veću potporu i solidarnost s izbjeglicama. Osvrnuvši se na dogovor čelnika
EU-a s Turskom o upravljanju tokovima migranata i izbjeglica, izrazio je zabrinutost po pitanju provedbe bilateralnog
sporazuma o ponovnom prihvatu osoba kojima nije potrebna međunarodna zaštita, pozvavši na odbacivanje politike
povratka bez propisivanja zaštitne klauzule. Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans predstavio je
glavne naglaske Komunikacije „Trenutačno stanje provedbe prioritetnih mjera u okviru Europskog migracijskog
programa“ koju je Komisija objavila 10. veljače 2016., a EV odobrio 7. ožujka, zajedno s mapom puta za ponovnu
uspostavu potpune primjene Zakonika o šengenskim granicama, jačanje humanitarne pomoći izbjeglicama u Grčkoj te
pružanje potpore Grčkoj u upravljanju njezinim vanjskim granicama.
U okviru rasprave povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8. ožujka, zastupnici su raspravljali o
socioekonomskom položaju žena u Europi, a donijeli su i dvije nezakonodavne rezolucije, o situaciji u kojoj se nalaze
žene izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u te o rodno osviještenoj politici u radu EP-a.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o stanju u Siriji i donijeli nezokonodavne rezolucije o stanju u
Eritreji te o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Kazahstanu, Egiptu i
Demokratskoj Republici Kongo. U raspravi o stanju u Siriji potpredsjednica EK-a/visoka predstavnica Unije za
vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini pozdravila je dogovor o prekidu vatre u Siriji. Upozorila da
je trenutačna situacija u zemlji još uvijek krhka te je naglasila potrebu za postizanjem trajnog sporazuma o prekidu
vatre na cijelom teritoriju kao i političkog rješenja.
Nakon prethodnih rasprava EP je usvojio nezakonodavne rezolucije o napretku Crne Gore i Makedonije u 2015.
Zastupnici su pozdravili postojan napredak Crne Gore prema EU-u, no ujedno su napomenuli da je korupcija i dalje
ozbiljan problem u zemlji, osobito u javnoj nabavi, zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, prostornom planiranju,
privatizaciji i građevinarstvu, te su pozvali Crnu Goru da borbu protiv korupcije učini prioritetom. Istaknuto je da, ako
Makedonija pokrene trenutačni politički zastoj, provede politički sporazum iz lipnja/srpnja 2015., održi demokratske i
pravedne izbore (zakazani za 5. lipnja 2016.) te hitno nastavi s reformama, ne bi trebalo biti više prepreka početku
pregovora o pristupanju, na koje Makedonija čeka već jedno desetljeće. Pozdravljena je uloga Makedonije u
suočavanju s golemim priljevom migranata i izbjeglica te je Komisija pozvana pružiti veću potporu u upravljanju
granicama.
Na zakonodavnom planu, u okviru redovnog zakonodavnog postupka EP je donio 10 stajališta o prijedlozima
zakonodavnih akata EU-a, jedno u drugom i devet stajališta u prvom čitanju. U okviru posebnog zakonodavnog
postupka (savjetovanje) EP je odobrio sklapanje Sporazuma između EU-a i Andore o automatskoj razmjeni
informacija o financijskim računima te odobrio imenovanje Fausta Parentea izvršnim direktorom Europskog
nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA).
EP je odobrio nacrt Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva između EP-a, Vijeća i EK-a.
Formalno usvajanje i trilateralno potpisivanje Sporazuma očekuje se na sastanku Vijeća za opće poslove 15. ožujka
nakon čega će Sporazum stupiti na snagu.
U okviru proračunskog postupka zastupnici su donijeli rezoluciju o općim smjernicama za pripremu proračuna za
2017., dio III. – Komisija.
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Zastupnici su, nakon predmetnih rasprava, donijeli nezakonodavne rezolucije o: i) duhanskom sporazumu s
poduzećem Philip Morris International (PMI) u kojoj EP zaključuje da se sporazum s poduzećem PMI ne bi trebao ni
obnavljati ni produživati niti bi se o njemu trebalo ponovno pregovarati; ii) Godišnjem izvješću za 2014. o zaštiti
financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara; iii) Bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2015. te o iv)
Komunikaciji „Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima”.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni
ovdje. Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 11. do 15. travnja 2016. u Strasbourgu.
Osvrti na sastanke službenika održanih u veljači
17. ožujka – Zagreb – studijski posjet službenika Sekretarijata za poslove EU-a Vlade Republike Makedonije,
Ministarstva vanjskih poslova i ostalih tijela uključenih u koordinaciju europskih poslova, u okviru twinning
projekta
U okviru twinning projekta pod nazivom „Jačanje organizacijskih i institucijskih kapaciteta za europski
integracijski proces“, organiziran je studijski posjet za izaslanstvo službenika iz Sekretarijata za poslove EU-a,
Ministarstva vanjskih poslova i Ureda premijera. Navedeni projekt u svojstvu mlađeg partnera, zajedno s
Njemačkom i Poljskom, hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provodi u Makedoniji, a namijenjen
je Sekretarijatu za poslove EU-a Vlade Republike Makedonije. Izaslanstvo se u Hrvatskom saboru sastalo sa
službenicima Ureda za međunarodne i europske poslove i Odbora za europske poslove, koji su ih upoznali s
radom Ureda i Odbora te organizacijom i načinom djelovanja Sabora u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora
za travanj 2016.
7. – 8. travnja – Sarajevo – XII. sastanak odbora za europske integracije država obuhvaćenih Procesom
stabilizacije i pridruživanja (COSAP)
12. – 13. travnja – Budimpešta – službeni posjet predsjednika Odbora za europske poslove Gordana
Jandrokovića i članova Odbora Nacionalnoj skupštini Republike Mađarske
15. – 16. travnja – Split – XIV. Konferencija predsjednika parlamenata država sudionica Jadransko-jonske
inicijative
18. travnja – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Posebnog odbora za odluke o
porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka Europskog parlamenta (TAXE 2)
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