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. 21
Svibanj 2016.

Tema broja:

XIV. Konferencija predsjednika parlamenata
država sudionica Jadransko-jonske inicijative
XIV. Konferencija predsjednika parlamenata država sudionica Jadransko-jonske inicijative
održana je 15. i 16. travnja ove godine u Splitu u okviru predsjedanja Hrvatske ovom Inicijativom
te supredsjedanja, zajedno s Europskom komisijom, Upravljačkim odborom Strategije Europske
unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).
U Jadransko-jonskoj inicijativi sudjeluju Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija,
Crna Gora, Slovenija i Srbija, a njezinu strukturu čine Jadransko-jonsko vijeće (ministri vanjskih
poslova), Odbor visokih dužnosnika (nacionalni koordinatori država sudionica) i godišnje
konferencije predsjednika parlamenata.
Glavne teme XIV. Konferencije predsjednika parlamenata država sudionica Jadransko-jonske
inicijative bile su „Doprinos država sudionica Jadransko-jonske inicijative sveobuhvatnom
europskom odgovoru na migracijsku krizu“ i „Dodana vrijednost parlamentarne suradnje u okviru
Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR)“. Migracijska kriza postala je
najvažnija politička tema ne samo u Europskoj uniji već i šire, a tiče se direktno i država sudionica
Jadransko-jonske inicijative. Namjera predsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera
bila je proširiti razmjenu mišljenja o ovom gorućem problemu i na međuparlamentarnu razinu te
dati parlamentarni doprinos država sudionica Jadranko-jonske inicijative jačanju europskog
sveobuhvatnog, održivog i solidarnog rješenja ovom europskom i globalnom izazovu. Druga tema
Konferencije u Splitu dala je uvid u napredak koji je postignut u provedbi Strategije Europske
unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) od njezina donošenja u listopadu 2014. kao i u
mogućnosti koje se otvaraju u daljnjoj suradnji, posebno na području gospodarstva, prometa,
turizma, kulture i zaštite okoliša, s naglaskom na dodanu vrijednost parlamentarne suradnje.
Na Konferenciji su sudjelovali: predsjednik Parlamenta Albanije Ilir Meta, predsjedavajući
Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić, zamjenica
predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana
Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Bariša Čolak, predsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner, potpredsjednik Helenskog
parlamenta Georgios Varemenos, predsjednica Zastupničkog doma Italije Laura Boldrini, član
Senata Italije Lodovico Sonego, predsjednik Parlamenta Crne Gore Ranko Krivokapić i
predsjednik Državnog zbora Slovenije Milan Brglez.
Uvodna izlaganja imali su ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, članica Europskog
parlamenta Ivana Maletić i glavni tajnik Jadransko-jonske inicijative veleposlanik Fabio
Pigliapoco.
Konferencija je završila usvajanjem Zajedničke izjave predsjednika parlamenata, čije su glavne
poruke:
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Doprinos država sudionica Jadransko-jonske inicijative sveobuhvatnom europskom odgovoru na migracijsku
krizu: i) Europa je suočena s najtežom izbjegličkom i migracijskom krizom od Drugog svjetskog rata; ii) problem
migracija je slojevit te uključuje: humani i moralni imperativ spašavanja ljudskih života na moru, poštovanje
obveza EU-a prema tražiteljima azila, u skladu s europskim i međunarodnim pravom, jačanje zakonodavnog
okvira za ulazak u EU, konsolidaciju sustava azila EU-a, provedbu svih relevantnih odluka uključujući i
premještanje, vraćanje i preseljenje, poboljšanje upravljanja vanjskim granicama EU-a, učinkovitu borbu protiv
trgovine i krijumčarenja ljudima kao teškog oblika organiziranog kriminala te borbu protiv uzroka migracije kao
dijela održivog rješenja; iii) europska migracijska politika i politika azila moraju biti usklađene s punom
provedbom svih načela iz Osnivačkih ugovora EU-a i Povelje o temeljnim pravima; iv) prema tražiteljima azila
treba se postupati na individualnoj osnovi, na jednak, otvoren, pravedan, tolerantan i nediskriminacijski način jer
štiteći njihova temeljna prava Europska unija štiti svoje temeljne vrijednosti; v) pozdravljena je sveobuhvatna
strategija Europske unije za rješavanje izbjegličke i migracijske krize, koja predstavlja zajednički europski
odgovor za rješavanje krize na prikladan, brz, učinkovit, odgovoran i solidaran način, te za zaustavljanje podjela
u Europi i ponovnu uspostavu europskog konsenzusa; vi) pozdravljene su dogovorene mjere država članica
Europske unije kojima se nastoji izgraditi održiv sustav upravljanja migracijama u Europi te se potiču države
članice da ih brzo i u potpunosti provedu, uz puno poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda; vii)
Europska unija treba kontinuirano pružati snažnu namjensku podršku Grčkoj i Italiji, koje su najizloženije
migracijskim pritiscima; viii) Europska unija i druge zemlje na koje se ovo pitanje odnosi moraju biti na oprezu u
pogledu novih mogućih pravaca nezakonitih migranata te provesti sve nužne mjere te pojačati intenzitet borbe
protiv krijumčara ljudima.
Dodana vrijednost parlamentarne suradnje u okviru Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju
(EUSAIR): i) vrijednosti Europske unije temeljna su načela zajedničke suradnje u okviru JJI-a; ii) suradnja u
okviru JJI-a ključna je za daljnji razvoj mira, stabilnosti i blagostanja u Jadransko-jonskoj regiji, kao i jačanje
potpore državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama na njihovom putu za članstvo u Europskoj
uniji; iii) ravnopravno sudjelovanje država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja u Strategiji Europske unije
za Jadransko-jonsku regiju dodatno će otvoriti njihov put prema europskim integracijama; iv) međuvladine i
parlamentarne aktivnosti koje provodi Jadransko-jonska inicijativa pridonijet će jačanju Strategije Europske unije
za Jadransko-jonsku regiju; v) Strategija daje daljnji poticaj suradnji na područjima od zajedničkog interesa; vi)
Strategija nudi jedinstveni okvir za izradu i provedbu zajedničkih projekata, koji promiču bolju suradnju na
područjima od vitalnog interesa; vii) parlamentarna dimenzija važna je poveznica između makro-regionalnih
strategija i društva u cjelini, na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini; viii) predstavnici nacionalnih
parlamenata trebaju promicati vidljivost i odgovornost za EUSAIR, posebice u svojim izbornim jedinicama među
građanima te ih senzibilizirati za određene projekte u okviru EUSAIR-a od kojih mogu imati izravne koristi.

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom travnja jednu sjednicu:
5. sjednica održana 28. travnja zajedno s Odborom za financije i državni proračun i Odborom za regionalni razvoj
i fondove Europske unije, na kojoj je ministar financija Zdravko Marić predstavio Nacionalni program reformi i
Program konvergencije.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Aktivnosti radnih tijela
Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016.
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 20. travnja 2016. razmotrio
je Prijedlog direktive o izmjeni Direktive o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga COM(2016)128, koji je
uvršten u Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016. godinu. Rok za provjeru
poštovanja načela supsidijarnosti navedenog prijedloga je 10. svibnja 2016. Odbor je predložio Vladi da
uspostavi mehanizam praćenja upućenih radnika te da žurno izradi procjenu učinka izmjena Direktive na hrvatsko
gospodarstvo.
Odbor za zaštitu okoliša i prirode
Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na svojoj 4. sjednici održanoj 13. travnja razmotrio pet prijedloga
zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016.
godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o inicijativi Europske komisije – Paket o kružnom gospodarstvu D.E.U. br.
16/003 te donio mišljenje:
a. 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 COM(2015)593;
b. Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i
ambalažnom otpadu COM(2015)596;
c. Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu
COM(2015)595;
d. Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima
otpada COM(2015)594;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma
razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država
članica i trećih zemalja na području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU
COM(2016)53 – D.E.U. br. 16/019 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite
sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 COM (2016)52 – D.E.U. br.
16/020 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i
skladištenje plina COM (2016) 49 – D.E.U. br. 16/021 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija EU-a za grijanje i hlađenje COM(2016)51
– D.E.U. br. 16/022 te donio mišljenje.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na svojoj 5. sjednici održanoj 20. travnja razmotrio jedan prijedlog
zakonodavnog akta Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016.
godinu:
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Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija-Strategija EU-a za grijanje i hlađenje COM(2016)51
– D.E.U. br. 16/022 te donio mišljenje.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je na svojoj 6. sjednici održanoj 14. travnja razmotrio jedan prijedlog
zakonodavnog akta Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016.
godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu Odluke Vijeća o usvajanju odredaba za izmjenu Akta o izboru
članova Europskog parlamenta neposrednim općim izborima 2015/2035 INL – D.E.U. br. 16/014 te
donio mišljenje.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je na svojoj 5. sjednici održanoj 14. travnja razmotrio dva
prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
za 2016. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju
terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma COM(2015)625 –
D.E.U. br. 16/007 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji 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 COM(2015)624 – D.E.U. br. 16/018 te donio mišljenje.

Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo je na svojoj 6. sjednici održanoj 14. travnja razmotrio šest prijedloga zakonodavnih akata
Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i
skladištenje plina COM(2016)49 – D.E.U. br. 16/021 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija EU-a za grijanje i hlađenje COM(2016)51
– D.E.U. br. 16/022 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite
sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe 8 (EU) br. 994/2010 COM (2016)52 – D.E.U.
br. 16/020 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente
između država članica i trećih zemalja na području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br.
994/2012/EU COM(2026)53 – D.E.U. br. 16/019 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu 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 COM(2015)496 – D.E.U. br. 16/002 te
donio mišljenje;

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim
aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu
COM(2015)635 – D.E.U.br.16/015 te donio mišljenje.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu je na svojoj 6. sjednici održanoj 20. travnja razmotrio tri prijedloga
zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016.
godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost COM (2015)667 – D.E.U. br.
16/011 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi
frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji COM(2016)43 – D.E.U. br. 16/004 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim
pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog
prometa te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
COM(2015)613 – D.E.U. br. 16/005 te donio mišljenje.

Odbor za obranu
Odbor za obranu je na svojoj 3. sjednici održanoj 20. travnja razmotrio jedan prijedlog zakonodavnog akta
Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj
graničnoj i obalnoj straži te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007
i Odluke 2005/267/EZ COM(2016)671 – D.E.U. br. 16/010 te donio mišljenje.

Odbor za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu je na svojoj 7. sjednici održanoj 20. travnja razmotrio dva prijedloga zakonodavnih akata
Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2016. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe
Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice COM (2015)669 – D.E.U.
br. 16/012 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu 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 COM(2015)701 – D.E.U. br.16/001 te donio mišljenje.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na svojoj 7. sjednici održanoj 21. travnja razmotrio osam
prijedloga zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
za 2016. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br.
562/2006 (EZ) u pogledu pooštravanja kontrola na vanjskim granicama pregledima relevantnih baza
podataka COM(2015)670 – D.E.U. br.16/006 te donio mišljenje;
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju
terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma COM(2015)625 –
D.E.U. br. 16/007 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja COM(2015)750 – D.E.U. br. 16/008 te
donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju
zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla za potrebe Direktive 2013/32/EU Europskog
parlamenta i Vijeća o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite i o
izmjeni Direktive 2013/32/EU COM(2015)452 – D.E.U. br. 16/009 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj graničnoj i
obalnoj straži te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke
2005/267/EZ COM(2015)671 – D.E.U. br. 16/010 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ)
br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost COM (2015)667 – D.E.U. br.
16/011 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice COM (2015)669
– D.E.U. br. 16/012 te donio mišljenje;



Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj putnoj
ispravi za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom COM(2015)668 – D.E.U. br.
16/013 te donio mišljenje.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije
Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije je na svojoj 4. sjednici održanoj 21. travnja razmotrio jedan
prijedlog zakonodavnog akta Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za
2016. godinu:


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa
potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. i o izmjenama Uredbi (EU) br. 1303/2013
i (EU) br. 1305/2013 COM(2015)701 – D.E.U. br. 16/001 te donio mišljenje.

Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za europske poslove
dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u travnju 2016. tri stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća
Europske unije u različitim sastavima:


Stajalište Republike Hrvatske za 3459. sastanak Vijeća europske unije (Poljoprivreda i ribarstvo –
AGRIFISH), dostavljeno Odboru za poljoprivredu



Stajalište Republike Hrvatske o raspravnim točkama na 3460. sastanku Vijeća Europske unije (Vanjski
poslovi – FAC), dostavljeno Odboru za vanjsku politiku



Stajalište Republike Hrvatske za 3460. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – FAC), sastav
obrana, dostavljeno Odboru za obranu
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Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
U razdoblju od 1. do 30. travnja 2016. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru ukupno
63 dokumenta na hrvatskom jeziku, od toga osam dokumenata u okviru inicijativa iz Programa rada EK-a za
2016. te ukupno pet dokumenata u zakonodavnom postupku.
Nove inicijative iz Programa rada EK-a za 2016.
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru od 1. do 30. travnja 2016. osam dokumenata u
okviru inicijativa iz Programa rada EK-a za 2016., od čega je jedna inicijativa u zakonodavnom postupku.
Oznaka
akta
COM
(2016)
148
COM
(2016)
197
COM
(2016)
176
COM
(2016)
178
COM
(2016)
179
COM
(2016)
180
COM
(2016)
198
COM
(2016)
230

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u - Put k
jedinstvenom europskom području PDV-a - vrijeme je za donošenje odluka
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prema reformi
zajedničkog europskog sustava azila i proširivanju zakonitih mogućnosti za
dolazak u Europu
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prioriteti normizacije
IKT-a za jedinstveno digitalno tržište
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Inicijativa Europski
oblak – Stvaranje konkurentnog podatkovnoga gospodarstva znanja u
Europi
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan EU-a za
e-upravu 2016. – 2020. - Ubrzavanje digitalne transformacije uprave
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Digitalizacija europske
industrije - Iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit
određenih poduzeća i podružnica
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću
o provedbi Europskog programa sigurnosti za borbu protiv terorizma i
stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
7. 4. 2016.
/
8. 4. 2016.
/
19. 4. 2016.
/
19. 4. 2016.
/
19. 4. 2016.
/
19. 4. 2016.
/
19. 4. 2016.
15. 6. 2016.
26. 4. 2016.
/

Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru četiri dokumenta na hrvatskom jeziku u
zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 30. travnja 2016.

Oznaka
akta
COM
(2016)
185
COM
(2016)
210
COM
(2016)
227

Oznaka
akta
COM
(2016)
202

PRORAČUNI
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog
fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Francuske – EGF/2015/010
FR/MoryGlobal)
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog
fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Grčke – EGF/2015/011
GR/Supermarket Larissa)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
7. 4. 2016.
Isključiva nadležnost
EU-a
14. 4. 2016.
Isključiva nadležnost
EU-a

Nacrt izmjene Proračuna br. 2 za Opći proračun za 2016. kojim se unosi
višak iz financijske godine 2015.

15. 4. 2016.
/

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u
području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13. 4. 2016.
9. 6. 2016.
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Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka
akta
COM
(2016)
113
COM
(2016)
142
COM
(2016)
128
COM
(2016)
106
COM
(2016)
107
COM
(2016)
82
COM
(2016)
157
COM
(2016)
159
COM
(2016)
202
COM
(2016)
198

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)
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

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.

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

10. 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
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
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.
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
258/2014 o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u
području financijskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. – 2020.
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit
određenih poduzeća i podružnica

11. 3. 2016.
10. 5. 2016.
15. 3. 2016.
18. 5. 2016.
17. 3. 2016.
17. 5. 2016.
22. 3. 2016.
18. 5. 2016.
13. 4. 2016.
9. 6. 2016.
19. 4. 2016.
15. 6. 2016.

Usklađivanje zakonodavstva
Zakoni usklađeni sa zakonodavstvom EU-a u Hrvatskom saboru od 1. do 30. travnja 2016.
PZE Br.
prijedloga
P.Z.E. br.
13

P.Z.E. br.
14

P.Z.E. br.
15

P.Z.E. br.
17

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU)
br. 909/2014 Europskog parlamenta i
Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju
namire vrijednosnih papira u Europskoj
uniji i o središnjim depozitorijima
vrijednosnih papira te izmjeni direktiva
98/26EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br.
236/2012, s Konačnim prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o konačnosti namire u
platnim sustavima i sustavima za namiru
financijskih instrumenata, s Konačnim
prijedlogom zakona
Prijedlog
zakona
o
otvorenim
investicijskim fondovima s javnom
ponudom, s Konačnim prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Općeg poreznog zakona, s
Konačnim prijedlogom zakona

8

3

8

Status
donesen

Rbr.
čitanja
1. i 2.

Vrsta
postupka
hitni

3

donesen

1. i 2.

hitni

8

3

donesen

1. i 2.

hitni

8

3

donesen

1. i 2.

hitni
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PZE Br.
prijedloga
P.Z.E. br.
20

P.Z.E. br.
24
P.Z.E. br.
25
P.Z.E. br.
27

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Prijedlog
zakona
o
potvrđivanju
Konvencije o centraliziranom carinjenju u
vezi s dodjelom nacionalnih troškova
naplate zadržanih kad se tradicionalna
vlastita sredstva osiguraju za proračun
EU-a, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o zaštiti od buke, s Konačnim
prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o provedbi carinskog
zakonodavstva
Europske
unije,
s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU)
br. 98/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju
na tržište i uporabi prekursora eksploziva,
s Konačnim prijedlogom zakona

8

3

8
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Status
donesen

Rbr.
čitanja
1. i 2.

Vrsta
postupka
hitni

3

donesen

1. i 2.

hitni

8

3

donesen

1. i 2.

hitni

8

3

donesen

1. i 2.

hitni

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u travnju
7. – 8. travnja – Sarajevo – XII. Konferencija parlamentarnih odbora za europske integracije/poslove država
obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja u Jugoistočnoj Europi (COSAP) na kojoj je sudjelovao
potpredsjednik Odbora za europske poslove Josip Bilaver
U organizaciji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je XII. Konferencija COSAP-a na kojoj su
sudjelovala izaslanstva odbora za europske integracije/poslove parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne
Gore i Srbije te Turske u svojstvu promatrača, a Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora u svojstvu gosta.
Konferencija se održava kao dio redovite razmjene mišljenja o pitanjima procesa stabilizacije i pridruživanja te o
pitanjima proširenja EU-a. Sudionici Konferencije usvojili su Zajedničku izjavu u kojoj ističu uvjerenje da jasna
perspektiva članstva u EU doprinosi prosperitetu regije, potrebu za daljnjim razvojem suradnje između država
regije u rješavanju njihovih zajedničkih izazova, podržavaju aktivnosti vlasti država članica COSAP-a na
ostvarivanju kontinuiranog rasta i gospodarskog razvoja, potiču jačanje regionalne suradnje odbora za europske
integracije/poslove, smatraju potrebnim jedinstven pristup u rješavanju migracijske krize i pozdravljaju
dosadašnju praksu EU-a da u razgovore o rješavanju krize aktivno uključe države članice COSAP-a te ističu
nužnost suradnje svih država članica COSAP-a i njihovih institucija s institucijama EU-a i drugim međunarodnim
organizacijama i agencijama u borbi protiv terorizma.
12. travnja – Budimpešta – posjet izaslanstva Odbora za europske poslove Nacionalnoj skupštini Republike
Mađarske
Predsjednik Odbora za europske poslove Gordan Jandroković i potpredsjednik Sabora te član Odbora Robert
Podolnjak boravili su u radnom posjetu Nacionalnoj skupštini Mađarske gdje su se susreli s izaslanstvom Odbora
za europske poslove na čelu s predsjednikom Odbora Richárdom Hörcsikom. Sugovornici su istaknuli važnost
međuparlamentarne suradnje, kako u okviru Europske unije, tako i u prevladavanju aktualnih političkih pitanja u
odnosu Hrvatske i Mađarske. U tom se kontekstu razgovaralo o mogućnostima suradnje hrvatskog i mađarskog
odbora za europske poslove u okviru politika Europske unije. Bilo je riječi i o aktualnim referendumima na
europskoj razini: održanom nizozemskom, na kojem su birači odbili Sporazum o pridruživanju između Europske
unije i Ukrajine, te dva nadolazeća, britanskom referendumu o članstvu u Europskoj uniji i mađarskom o kvotama
za prihvat migranata. Govoreći o posljednjem, Hörcsik je izjavio da se Mađarska protivi svakom određivanju
kvota od Europske unije. U nastavku posjeta Jandroković i Podolnjak sastali su se s predsjednikom Odbora za
vanjske poslove Zsoltom Némethom i potpredsjednikom mađarske Nacionalne skupštine Jánosem Latorcaijem.
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18. travnja – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora u organizaciji Posebnog odbora za odluke o
porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) Europskog parlamenta na kojem je sudjelovala
predstavnica Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu Tanja Babić
Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE2) Europskog parlamenta
organizirao je međuparlamentarni sastanak u cilju razmjene mišljenja s nadležnim odborima nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije na temu „Paket mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i
ostali noviteti na razini EU-a i na međunarodnoj razini: kontrola i demokratski nadzor koji provode nacionalni
parlamenti“. Glavni ravnatelj Glavne uprave za poreze i carinsku uniju Europske komisije (DG TAXUD) Stephen
Quest predstavio je mjere za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza koje je Komisija do sada donijela na
temelju Akcijskog plana za pravedan i učinkovit porezni sustav u EU-u od 17. lipnja 2015. Posebno je istaknuo
paket mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza iz siječnja o.g. koji za cilj ima: (i) osigurati učinkovito
oporezivanje u EU-u (plaćanje poreza u zemlji u kojoj se ostvaruje dobit), (ii) pojačati transparentnost u pogledu
poreza koji plaćaju poduzeća (razmjena informacija o poreznim politikama multinacionalnih poduzeća za svaku
državu članicu) te (iii) osigurati poštene i ravnopravne uvjete za sva poduzeća i države (ojačati suradnju s
međunarodnim partnerima u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, poboljšati mjere EU-a za promicanje
poštenog oporezivanja na globalnoj razini na temelju međunarodnih standarda te utvrditi zajednički pristup prema
vanjskim prijetnjama u pogledu izbjegavanja plaćanja poreza).
Tijekom rasprave zastupnici su razmijenili mišljenja o utjecaju agresivnog poreznog planiranja na mala i srednja
poduzeća (MSP), koje ide na štetu MSP-a jer plaćaju do 30% više poreza nego multinacionalne tvrtke. Zastupnici
su bili suglasni oko potrebe za donošenjem zajedničkih mjera na razini EU-a protiv izbjegavanja plaćanja poreza,
čija će provedba biti u isključivoj nadležnosti država članica. Istaknuta je i potreba za usklađivanjem poreznih
praksi država članica, odnosno osiguravanjem veće transparentnosti poreznih odluka. U kontekstu rasprave o tzv.
panamskim dokumentima zastupnici su se dotakli pitanja poreznih utočišta te su pozvali na izradu, na razini EUa, crne liste nekooperativnih poreznih jurisdikcija, a pojedini su pozvali i na razmatranje uvođenja sankcija.
Zaključno, predsjednik TAXE2 Alain Lammasoure informirao je da bi TAXE2 svoje završno izvješće trebao donijeti u
srpnju o.g. Ujedno je podsjetio da je jedan od prioriteta nizozemskog Predsjedanja Vijećem postizanje političkog
dogovora o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza do kraja lipnja 2016.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom travnja 2016. na tri sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na kojima se
raspravljalo:
4. travnja – Paket mjera o održivoj energetskoj sigurnosti; Program rada Odbora za promet i turizam EP-a
(TRAN) za 2016.
18. travnja – Akcijski plan za PDV
25. travnja – Reforma propisa EU-a o autorskom pravu; Djelatnost Europskog instituta za ravnopravnost spolova
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora sažetke plenarnih sjednica Europskog parlamenta,
održanih u Strasbourgu od 11. do 14. travnja i Bruxellesu od 27. do 28. travnja 2016.
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 11. – 14. travnja 2016.
Sjednica je započela izjavom predsjednika EP-a Martina Schulza o nedavnim terorističkim napadima u
Bruxellesu u kojima su smrtno stradale 32 osobe, a 340 ih je ranjeno. Schulz je istaknuo da islamistički terorizam
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svoje žrtve bira svugdje u svijetu te je pozvao na solidarnost u borbi protiv terorizma, pružanje otpora mržnji i
nasilju te na zaštitu demokracije i temeljnih vrijednosti.
Ključna rasprava bila je posvećena zaključcima sastanka Europskog vijeća (17.-18. ožujka 2016.) na kojem su
čelnici EU-a raspravljali o daljnjim koracima za rješavanje migracijske krize, gospodarskom stanju, klimi i
energetici, te ishodu sastanka na vrhu EU-a i Turske (18. ožujka) na kojem su EU i Turska postigli dogovor o
nizu mjera koje, između ostaloga, uključuju vraćanje u Tursku svih nezakonitih migranata koji iz Turske prijeđu
na grčke otoke počevši od 20. ožujka 2016., u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom, te dodatno
ubrzanje isplate Turskoj prvotno dodijeljenih triju milijardi eura kao i mobilizaciju dodatnih triju milijardi eura,
kada se ispune navedene obveze. Dogovoreno je i ubrzanje ispunjenja plana za liberalizaciju viznog režima s
ciljem ukidanja zahtjeva za vize za turske državljane do kraja lipnja 2016., pod uvjetom da budu ispunjena sva
mjerila. Ponovno je potvrđena predanost revitalizaciji procesa pristupanja te je dogovoreno otvaranje Poglavlja
33. – Financijske i proračunske odredbe tijekom nizozemskog Predsjedanja Vijećem EU-a. Tijekom rasprave
zastupnici su načelno podržali dogovor postignut između EU-a i Turske, no istodobno su neki od njih izrazili
zabrinutost povezanu s provedbom dogovora, njegovim pravnim implikacijama kao i stanjem ljudskih prava u
Turskoj.
Nakon prethodne rasprave zastupnici su donijeli nezakonodavnu rezoluciju o stanju na Sredozemlju i potrebi za
cjelovitim pristupom EU-a migraciji. U rezoluciji se poziva na temeljnu reorganizaciju Dublinskog sustava,
odnosno predlaže se uspostava središnjeg sustava za prikupljanje zahtjeva na razini Unije, pri čemu bi se svaki
tražitelj azila smatrao tražiteljem azila u Uniji kao cjelini, a ne u pojedinačnoj državi članici, te uspostava
središnjeg sustava za dodjelu odgovornosti za svaku osobu koja traži azil u Uniji. EP smatra da bi se takvim
sustavom mogli osigurati određeni pragovi po državi članici u pogledu broja dolazaka, što bi eventualno moglo
pomoći u odvraćanju od sekundarnih kretanja jer bi sve države članice bile u cijelosti uključene u centralizirani
sustav i više ne bi imale pojedinačnu odgovornost za dodjeljivanje podnositelja zahtjeva drugim državama
članicama. Ovaj sustav mogao bi pak funkcionirati na temelju niza centara za prihvat i registraciju u Uniji iz kojih
bi se vršila daljnja raspodjela tražitelja azila na razini Unije. Nadalje, EP poziva države članice da ispune svoje
obveze povezane s preseljenjem izbjeglica i ukazuje na nužnost trajnog obvezujućeg plana preseljenja na razini
EU-a, u kojem će sudjelovati sve države članice. Zastupnici ističu i potrebu za poboljšanjem učinkovitosti sustava
Unije za vraćanje (readmisije) budući da je 2014. učinkovito vraćeno (svega) 36% državljana trećih zemalja
kojima je naloženo da napuste Uniju. U cilju povećanja učinkovitost ponovnih prihvata i osiguravanja
usklađenosti vraćanja na europskoj razini, zastupnici drže potrebnim usvojiti nove sporazume EU-a o ponovnom
prihvatu koji bi trebali imati prednost pred bilateralnim sporazumima između država članica i trećih zemalja.
Detaljnije informacije o recentnim migracijskim tokovima dostupne su ovdje. Također skrećemo pažnju na Drugo
izvješće o premještanju i preseljenju koje je Komisija donijela 12. travnja o.g.
U raspravi o protuterorističkim aktivnostima nakon nedavnih terorističkih napada (22. ožujka u Bruxellesu)
zastupnici su raspravljali o postojećim alatima i mogućim novim mjerama za sprječavanje i borbu protiv
terorizma, zaštiti građana EU-a i procesuiranju počinitelja. Tijekom rasprave ponovno je naglašena potreba za
unapređivanjem suradnje između država članica u razmjeni informacija i obavještajnoj suradnji. Zastupnici iz
redova EPP-a, S&D-a i ALDE-a pozvali su na stvaranje sigurnosne agencije EU-a s ovlastima istraživanja i
progona terorista, dok su oni iz drugih klubova zastupnika tražili strože nacionalne granične kontrole,
dobrovoljnu suradnju između pouzdanih obavještajnih službi i lokalne mjere kako bi se spriječila radikalizacija.
EP trenutno radi na dva zakonodavna prijedloga: Direktivi o borbi protiv terorizma prema kojoj bi pripremne
radnje poput putovanja u svrhu počinjenja terorističkih dijela bile kazneno djelo, te Direktivi o kontroli nabave i
posjedovanja oružja koja za cilj ima obnavljanje zastarjelih pravila. Tijekom plenarne sjednice u svibnju o.g.
očekuje se i donošenje nove Uredbe o Europolu kojom će se povećati kapaciteti Agencije. Zastupnici su, nakon
više od 4 godine pregovora s Vijećem, u prvom čitanju donijeli Direktivu o uporabi podataka iz evidencije
podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma
i teških kaznenih djela te, u drugom čitanju, nova pravila za zaštitu osobnih podataka.
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Zastupnici su s predstavnicima EK-a i Vijeća raspravljali o učinkovitosti postojećih mjera protiv utaje poreza i
pranja novca u svjetlu nedavne objave tzv. panamskih dokumenata. Tijekom rasprave od EK-a i država članica
zatraženo je da ubrzaju napore u borbi protiv utaja poreza i pranja novca. Konferencija predsjednika EP-a u
četvrtak, 13. travnja dala je zeleno svjetlo za osnivanje Istražnog odbora EP-a za panamske dokumente. O
mandatu, sastavu i nadležnostima Istražnog odbora Konferencija predsjednika odlučivat će na sastanku 4. svibnja,
dok se donošenje Odluke o osnivanju odbora očekuje na plenarnoj sjednici u tjednu od 9. svibnja 2016.
Komisija je zastupnicima predstavila glavne naglaske netom donesenih pravila o javnoj poreznoj transparentnosti
za multinacionalna poduzeća. Prijedlogom direktive dopunjuju se drugi prijedlozi za uvođenje razmjene
informacija među poreznim tijelima i u skladu s njim se od multinacionalnih poduzeća koja posluju u EU-u i čiji
globalni prihodi premašuju 750 milijuna eura godišnje zahtijeva objava ključnih informacija o tome gdje u EU-u
ostvaruju profit i gdje plaćaju porez, raščlanjenih po pojedinim državama. Ista bi se pravila primjenjivala na
neeuropska multinacionalna poduzeća koja posluju u Europi. Osim toga, poduzeća bi morala objaviti ukupni
iznos svih poreza plaćenih izvan EU-a.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o glavnim aspektima i osnovnim opredjeljenjima Zajedničke
vanjske i sigurnosne politike i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, stanju u Gorskom Karabahu te o
Sporazumu o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube. Donesene su i nezakonodavne rezolucije o EUu u globalnom okruženju koje se mijenja, provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju te o
slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Pakistanu, Hondurasu i Nigeriji.
Nakon prethodnih rasprava EP je usvojio nezakonodavne rezolucije o napretku Turske, Albanije te Bosne i
Hercegovine u 2015. EP ponovno izražava svoju nedvosmislenu predanost europskoj perspektivi BiH-a i poziva
vlasti u zemlji da pokažu odlučnost u provedbi institucijskih i socioekonomskih reformi te u postizanju
kontinuiranog napretka na putu prema EU-u. EP pozdravlja kontinuirani napredak Albanije u provođenju reformi
povezanih s pet ključnih prioriteta koje su neophodne za početak pristupnih pregovora. EP izražava zabrinutost
zbog usporavanja provedbe reformi u Turskoj, odnosno nazadovanja u nekim ključnim područjima kao što su
neovisnost pravosuđa i sloboda okupljanja, sloboda izražavanja te poštovanje ljudskih prava i vladavine prava,
čime se Turska znatno udaljava od ispunjenja kriterija iz Kopenhagena kojih se zemlje kandidatkinje moraju
pridržavati. Ističe se da je Turska ključni strateški partner EU-a i da bi aktivni i vjerodostojni pregovori mogli biti
adekvatan okvir za iskorištavanje punog potencijala odnosa EU-a i Turske.
U svečanom dijelu sjednice, u povodu obilježavanja 30. godišnjice članstva Portugala u EU-u, zastupnicima se
obratio predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa koji je pozvao na solidarnost i pronalazak zajedničkih
rješenja tekuće izbjegličke krize u EU-u.
Na zakonodavnom planu, u okviru redovnog zakonodavnog postupka EP je donio šest stajališta o prijedlozima
zakonodavnih akata EU-a, dva stajališta u drugom i četiri u prvom čitanju. U okviru posebnog zakonodavnog
postupka (suglasnost/savjetovanje) EP je, među ostalim, odobrio sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji
između Brazila i Europola.
Zastupnici su odobrili Nacrt izmjene proračuna br. 1/2016 u cilju osiguravanja ukupno 180,2 milijuna eura za
izbjeglice unutar EU-a u okviru Novog instrumenta za pružanje hitne potpore unutar Unije, kao i 2 milijuna eura
za zapošljavanje novog osoblja pri Europolovom Europskom protuterorističkom centru (ECTC). Prema
procjenama Komisije, za Novi instrument u 2016. morat će se ukupno izdvojiti 300 milijuna eura (a potom po
200 milijuna eura u 2017. i 2018.). U okviru proračunskog postupka zastupnici su donijeli rezoluciju o
procjenama prihoda i rashoda EP-a za financijsku godinu 2017. U okviru općeg proračuna EU-a za financijsku
godinu 2016. odobrena je mobilizacija 380 tisuća eura iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EFPG)
kako bi se pokrili troškovi tehničke pomoći Komisiji kao i mobilizacija EFPG-a za zbrinjavanje radnika koji su
postali tehnološki višak u Švedskoj.
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Zastupnici su, između ostaloga, nakon predmetnih rasprava donijeli nezakonodavne rezolucije o: i) godišnjim
izvješćima za 2012. i 2013. o supsidijarnosti i proporcionalnosti; ii) Programu za primjerenost i učinkovitost
propisa (REFIT); iii) inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u regijama koje ovise o ribolovu; iv)
Nacrtu provedbene uredbe Komisije o produljenju odobrenja aktivne tvari glifosata (EP traži od Komisije novi
nacrt provedbene direktive, odnosno traži da Komisija predloži da države članice ograniče ili zabrane prodaju
glifosata za neprofesionalne korisnike).
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će dostupni
ovdje.
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 27. – 28. travnja 2016.
Na početku sjednice predsjednik EP-a Martin Schulz održao je kraće izlaganje povodom 30. obljetnice nuklearne
katastrofe u Černobilu i odao počast žrtvama. Istaknuo je da je dotična katastrofa podsjetnik na potrebu za osiguranjem
sigurnosti nuklearnih reaktora u Europi, bez obzira na različita politička i nacionalna mišljenja o korištenju istih.
Raspravljajući o pravnim aspektima, demokratskom nadzoru i provedbi sporazuma između EU-a i Turske o izbjeglicama
zastupnici su propitkivali pravnu osnovu sporazuma te usklađenost s međunarodnim pravom, posebno Ženevskom
konvencijom i Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Dio zastupnika pozdravio je sporazum, ujedno uputivši kritiku
državama članicama zbog nesposobnosti da preuzmu odgovornost za izbjegličku krizu i djeluju. Pojedini zastupnici
izrazili su zabrinutost zbog situacije s izbjeglicama, kršenja ljudskih prava i nedostatka slobode medija u Turskoj.
Zaključno, zastupnici su pozvali na poštovanje temeljnih vrijednosti EU-a pri provedbi sporazuma te istaknuli da se
puna provedba sporazuma (s turske strane) nikako ne smije uvjetovati olakšicama u kriterijima za liberalizaciju viznog
režima za turske državljane.
Zastupnici su raspravljali i glasovali o ukupno 53 izvješća u formi odluka EP-a kojima se daje razrješnica za izvršenje
općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2014. Slijedom preporuke nadležnog Odbora za proračunski nadzor
donošenje razrješnice za izvršenje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće te za tri zajednička poduzeća – ARTEMIS,
ENIAC i F4E odgođeno je za listopad o.g. U rezoluciji pridodanoj Odluci, EP šestu godinu zaredom poziva Vijeće da
stupi u pregovore s Parlamentom kako bi se zajamčilo njegovo pravo pristupa podacima o izvršenju proračuna Vijeća
što ujedno podrazumijeva obvezu Vijeća da dostavi zatražene informacije.
Na zakonodavnom planu, u okviru redovnog zakonodavnog postupka EP je donio četiri stajališta o prijedlozima
zakonodavnih akata EU-a, jedno u prvom i tri u drugom čitanju. Sva četiri zakonodavna prijedloga uvrštena su u radne
programe Sabora za razmatranje stajališta RH. Nakon trogodišnjih međuinstitucijskih pregovora EP je u drugom
čitanju potvrdio stajališta Vijeća radi donošenja triju zakonodavnih akata iz tzv. tehničkog stupa Četvrtog
zakonodavnog paketa o željeznicama (Agencija EU-a za željeznice, interoperabilnost željezničkog prometa, sigurnost
željeznica). U okviru posebnih zakonodavnih postupaka EP je odobrio izmjene Sporazuma o zajedničkom zračnom
prostoru između EU-a i Gruzije kao i Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela, kako bi
se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u, te prihvatio Preporuku Komisije za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske
Konvenciji o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama.
Nakon prethodnih rasprava zastupnici su donijeli nezakonodavne rezolucije o vlastitoj inicijativi o zaštiti najboljeg
interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih EP-u, Godišnjem izvješću o Europskoj investicijskoj banci
za 2014., napadima na bolnice i škole kao povredama međunarodnoga humanitarnog prava, javnom pristupu
dokumentima za 2014. i 2015., radnicama i njegovateljicama u kućanstvu u EU-u te o jednakosti spolova i osnaživanju
žena u digitalnom dobu.
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 9. do12. svibnja 2016. u Strasbourgu.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora za svibanj
2016.
12. – 13. svibnja – Dubrovnik – 1. Forum Strategije Europske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR)
17. svibnja – Zagreb – posjet Odbora za regionalni razvoj (REGI) Europskog parlamenta Hrvatskom saboru
22. – 24. svibnja – Luxembourg – Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije
28. – 29. svibnja – Tanger/Maroko – 3. sastanak predsjednika parlamenata Unije za Mediteran i 12. plenarno
zasjedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
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