BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru mjesečna je publikacija Odjela za europske
poslove Sabora. Bilten sadržava informacije o obavljanju europskih poslova u Saboru, pravnim
aktima koje institucije Unije dostavljaju nacionalnim parlamentima te o međuparlamentarnoj
suradnji.
Tema broja

Bilten br. 33

Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije

Svibanj 2017.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov sudjelovao je na Konferenciji predsjednika
parlamenata Europske unije, koja se održala 23. i 24. travnja u Bratislavi. Teme konferencije
bile su: i) budućnost Europske unije kao globalnog čimbenika u kontekstu suvremenih
globalnih promjena i uloga nacionalnih parlamenata i ii) približavanje parlamenta građanima u
modernim vremenima – razmjena najboljih iskustava.
Sudionicima Konferencije uvodno su predstavljena postignuća slovačkog predsjedanja te stanje
vezano uz aktualno malteško predsjedanje, s posebnim osvrtom na njegovu parlamentarnu
dimenziju. Sudionicima su se također obratili i predsjednik Europskog parlamenta Antonio
Tajani te potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen.
Predsjednici europskih parlamenata raspravljali su, u okviru prve teme, o budućnosti Europske
unije kao globalnog čimbenika u kontekstu suvremenih globalnih promjena te ulozi nacionalnih
parlamenata. Istaknuli su važnost zajedničke suradnje država članica u suočavanju s izazovima
terorizma, migracija, izbjegličke krize, gospodarskih i socijalnih neravnoteža te klimatskih
promjena. Naglašena je i potreba zajedničkog djelovanja Europske unije u međunarodnom
okruženju koja se temelji na međunarodnim pravilima i pojačanoj suradnji s globalnim
partnerima i europskim susjedima u borbi protiv globalnih prijetnji i izazova. Sudionici
Konferencije potvrdili su i potrebu da se na dnevnom redu održi pitanje proširenja i susjedstva
Europske unije. Suradnja između država članica i partnera neophodna je za nastavak potrebnih
reformi u tim zemljama. Sigurno, stabilno i prosperitetno europsko susjedstvo korisno je i za te
zemlje i za Europsku uniju.
U svom obraćanju predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov istaknuo je kako europskim
građanima, koji su sve zabrinutiji za svoju sigurnost, treba ponuditi jasne odgovore
osmišljavajući sustavna, učinkovita i trajna rješenja za postojeće izazove pri čemu države
članice trebaju čvršće surađivati, solidarno preuzimati obveze provodeći Globalnu strategiju
Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, a nacionalni parlamenti osigurati parlamentarni
nadzor.
Osvrnuo se i na pitanja ilegalnih migracija, terorističkih prijetnji i drugih potencijalnih
sigurnosnih prijetnji istaknuvši kako odgovori na njih, između ostalog, leže u ciljanim
kontrolama putnika. Istaknuo je kako primjena Uredbe, kojom se želi odgovoriti na potrebe za
povećanim mjerama sigurnosti, ne bi smjela ugroziti slobodu kretanja kao jednu od temeljnih
vrijednosti Europske unije stvaranjem nepreglednih kolona na graničnim prijelazima, posebno
ne između država članica Europske unije. Petrov je također izrazio očekivanje da će se Hrvatska
uskoro priključiti šengenskom prostoru te da će se proces proširenja Europske unije nastaviti.
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U okviru druge teme predsjednici parlamenata raspravljali su o praksama i najboljim primjerima
približavanja parlamenata građanima, uporabi novih tehnologija za komunikaciju s građanima te
sudjelovanju stručnjaka, predstavnika civilnog društva i građana u radu parlamenata. Istaknuta je
potreba suradnje između parlamenata i razmjena dobrih praksi korisnih u rješavanju
komunikacijskog deficita i jačanja demokratskog legitimiteta i odgovornosti. Predsjednici
parlamenata složili su se kako je u sadašnjem razdoblju govora mržnje, lažnih vijesti i porasta
dezinformacija važnije nego ikad osigurati građanima transparentnost, otvorenost i blizinu
političkih procesa u Europskoj uniji.
Konferencija je završila usvajanjem Zaključaka o raspravljenim temama koji, među ostalim,
sadržavaju i odluku o uspostavi Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola, koja bi
trebala započeti s radom nakon stupanja na snagu nove Uredbe o Europolu u svibnju ove godine.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom travnja tri sjednice:
14. sjednica, održana 7. travnja, na kojoj je član Europske komisije za međunarodnu suradnju i
razvoj Neven Mimica predstavio Bijelu knjigu o budućnosti Europe: razmatranja i scenariji EU27
do 2025. (vidi Bilten br. 32). Tematskom sjednicom Odbor za europske poslove otvorio je
raspravu o budućnosti Europe kroz pet mogućih scenarija u kojoj su sudjelovali, uz članove
Odbora za europske poslove, predsjednici Odbora za financije i državni proračun te Odbora za
rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, zastupnice u Europskom parlamentu izabrane u
Republici Hrvatskoj, savjetnik Predsjednice Republike za vanjske i europske poslove, državna
tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, članovi Europskog gospodarskog i socijalnog
odbora iz Republike Hrvatske te predstavnici poslovne zajednice. Predsjednik Odbora za
europske poslove Domagoj Milošević zaključno je izrazio zadovoljstvo raspravom te najavio
glasovanje za prijedlog zaključaka Odbora za europske poslove slijedom provedene rasprave na
sljedećoj sjednici Odbora.
15. sjednica, održana 20. travnja, na kojoj je održana rasprava o nacrtu Nacionalnog plana za
borbu protiv diskriminacije i pripadajućeg Akcijskog plana. Uvodno su na sjednici usvojeni
zaključci slijedom provedene rasprave o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe u kojima se poziva na
otvorenu javnu raspravu o budućnosti Europske unije i položaju Republike Hrvatske u Uniji te
predlaže održavanje rasprave o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe na sjednici Hrvatskoga sabora.
Odbor za europske poslove obvezuje se kroz konkretne mjere, provedbom internetskog
savjetovanja i održavanjem javnih tribina, doprinijeti otvorenoj javnoj raspravi u kojoj će
sudjelovati što veći broj građana Republike Hrvatske. U nastavku sjednice ministar vanjskih i
europskih poslova Davor Ivo Stier predstavio je aktivnosti vezane uz donošenje novog nacrta
Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i propadajućeg Akcijskog plana, čije donošenje
se očekuje do kraja lipnja 2017. Nakon rasprave predsjednik Odbora Domagoj Milošević najavio
je održavanje tematske sjednice s ostalim zainteresiranim odborima na tu temu.
16. sjednica, održana 28. travnja, zajedno s Odborom za financije i državni proračun na kojoj je
potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić predstavila
Nacionalni program reformi 2017., a ministar financija Zdravko Marić Program konvergencije
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020., koje je Vlada usvojila 27. travnja.
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Aktivnosti radnih tijela
Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017.
Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj je 14. sjednici održanoj 6. travnja donio
mišljenje o dva stajališta:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika
zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM (2016) 248), D.E.U.
br. 17/011;


Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili
mutagenim tvarima na radu (COM (2017) 11, D.E.U. br. 17/011.

Odbor za pravosuđe na svojoj je 14. sjednici održanoj 26. travnja donio mišljenje o dva
stajališta:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje (COM (2016) 819), D.E.U. br. 17/02;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava (COM (2016) 826), D.E.U. br. 17/03.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na svojoj je 8. sjednici održanoj 27.
travnja donio mišljenje o jednom stajalištu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (COM (2017) 10), D.E.U. br. 17/014.
U okviru Političkog dijaloga, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku uputio je Europskoj komisiji Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/
EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili
mutagenim tvarima na radu COM (2016) 248 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika
zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2017) 11, kojim pozdravlja
prijedloge Europske komisije radi poboljšanja zdravstvene zaštite radnika smanjenjem izloženosti
radnika kancerogenim kemijskim tvarima te provođenje daljnjih procjena učinaka u cilju
predlaganja graničnih vrijednosti za dodatne kancerogene tvari te poziva Europsku komisiju na
potrebu razmatranja iznimne dopuštenosti upotrebe formalina u europskim zdravstvenim
sustavima zahtijevajući pritom istovremenu zaštitu zdravlja, pri transportu ili odlaganju formalina
sve dok se ne pronađe zamjensko odgovarajuće sredstvo.
Odbor za poljoprivredu i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije održali su 19.
travnja zajedničku sjednicu na kojoj je provedena rasprava o regionalnom razvoju i očuvanju
ruralnih područja u Republici Hrvatskoj te je predstavljen Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni
Srijem.
Projekt Slavonija Baranja i Zapadni Srijem obuhvaća skup projekata i niz mjera ukupne
vrijednosti 2,5 mlrd eura kojim Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a planski i
strateški nastoji usmjeriti sredstva u područje 5 slavonskih županija.
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Navedeno će pratiti i izmjene Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Zbog podjele
Hrvatske na dvije statističke regije 5 slavonskih županija ograničeno je u mogućnosti korištenja
sredstava iz fondova EU-a pa se Projektom nastoje stvoriti uvjeti za apsorpciju sredstava.
Državna tajnica Ministarstva poljoprivrede Marija Vukičević istaknula je kako je trenutna iskoristivost sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. 53% od iskoristivosti koju je
Hrvatska u obvezi izvršiti do kraja 2018., istaknuvši stav Ministarstva poljoprivrede kako zbog
pojednostavnjenja procedura i ubrzavanja natječajnih procedura Hrvatska neće ući u postupak
dekomitmenta (povrata sredstava). Uz navedeno, smanjenjem intenziteta potpore u okviru mjera
iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. utjecat će se na povećanje broja projekata, a
programiranjem novih mjera u narednom programskom razdoblju podupirat će se aktivnosti
kojima će se utjecati na podizanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
Državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a Nikolina Klaić upozorila je
kako sektorski usmjereno programiranje Operativnih programa u provedbi ukazuje na potrebu
preraspodjele sredstava iz određenih sektora u cilju bolje apsorpcije. U sljedećem programskom
razdoblju planira se izmjena statističkih regija, izrada mini operativnih programa kojima bi se
neovisno o indeksaciji osigurala dostupnost sredstava te sufinancirala društvena infrastruktura
neovisno o indeksu razvijenosti.
Predstavnici LEADER mreže Hrvatske upozorili su na problem pravne nesigurnosti u provođenju
Mjere 19. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Usuglašena je potreba uspostavljanja
bolje koordinacije između Ministarstva poljoprivrede, Mreže za ruralni razvoj, Hrvatske mreže za
ruralni razvoj, LEADER mreže Hrvatske i Mreže za održivi razvoj Hrvatske.
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 4 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske o raspravnim točkama na sastanku Vijeća za vanjske poslove
(FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3529. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo - AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3527. sastanak Vijeća Europske unije (Gospodarski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;

Stajalište Republike Hrvatske za 3531. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi
(GAC) – format ministara kohezije) dostavljeno je Odboru za europske poslove
Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u travnju 2017. donio jedan zakon usklađen s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 117

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara, s
Konačnim prijedlogom zakona

9

Sjednica

3

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

donesen

1. i 2.

hitni

stranica 5

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 30. travnja 2017. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 37 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 17 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 20 neobvezujućih pravnih akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
COM (2016)
881
COM (2016)
883

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi
Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana
trećih zemalja s nezakonitim boravkom
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi,
radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS)
u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća
2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
3. 4. 2017.
30. 5. 2017.
3. 4. 2017.
30. 5. 2017.

PRORAČUNI
Oznaka akta
COM (2017)
157

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju
zahtjeva koji je podnijela Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia
Network Systems

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
7. 4. 2017.
Isključiva nadležnost
EU

stranica 6

Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije
Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,
komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju
provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću
pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.
Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću
Zaštita djece migranata COM (2017) 211
U svjetlu povećanog broja djece migranata koja dolaze u Europu i sve većeg pritiska na
nacionalne sustave upravljanja migracijama i zaštite djece, ovom se Komunikacijom utvrđuje
niz mjera koje Europska unija i države članice trebaju poduzeti ili čiju provedbu trebaju
poboljšati, među ostalim i uz pomoć mjerodavnih agencija EU-a (Agencija za europsku
graničnu i obalnu stražu; Europski potporni ured za azil (EASO) i Agencija Europske unije za
temeljna prava (FRA)).
Komunikacija se temelji na mjerodavnim inicijativama EU-a pokrenutima radi rješavanja
migracijskih izazova, uključujući posebne dodatne zaštitne mjere predložene u kontekstu
reforme zakonodavstva EU-a o azilu, akcijskog plana o integraciji i preporuci Komisije o
vraćanju koja prati obnovljeni akcijski plan o vraćanju. Cilj je ponuditi niz koordiniranih i
djelotvornih mjera za rješavanje najvećih nedostataka u zaštiti te za ispunjenje potreba koje
djeca imaju kad dođu u Europu, što uključuje njihovu identifikaciju, prihvat, primjenu
postupovnih jamstava, kao i uspostavu trajnih rješenja. Postoji prostor i za poduzimanje
horizontalnih mjera u svim migracijskim fazama, primjerice bolje i usmjerenije iskorištavanje
financijske potpore EU-a, bolje prikupljanje podataka o djeci migrantima te posebna obuka za
osobe koje s njima rade. Te će se mjere provoditi paralelno s mjerama koje EU poduzima za
globalnu zaštitu djece, i u zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama.
Svi ti elementi trebaju se uključiti u sveobuhvatan pristup EU-a upravljanju migracijama, čime
će se osigurati djelotvorna zaštita djece migranata, uz naglasak na jačanju prekogranične
suradnje. Načelo djetetovih najboljih interesa mora biti ishodište svih mjera ili odluka koje se
odnose na djecu.
U Komunikaciji se ističe kako je postignut napredak u pogledu Akcijskog plana za
maloljetnike bez pratnje za razdoblje 2010. – 2014., među ostalim i u pogledu pravnog okvira
za zaštitu djece migranata. U državama članicama postoji znanje i dobra praksa o zaštiti djece
migranata koje bi trebalo što više proširiti. Međutim, potrebna su daljnja poboljšanja zaštite
sve djece migranata kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na postojeće izazove.
Stoga su odlučne, usklađene i koordinirane daljnje mjere nakon ključnih kratkoročnih
djelovanja navedenih u ovoj Komunikaciji potrebne na razini EU-a te na nacionalnoj,
regionalnoj i lokalnoj razini, u suradnji s civilnim društvom i međunarodnim organizacijama.
Ako zakonodavci brzo odobre tekuće prijedloge za reformu zajedničkog europskog sustava
azila, koji sadržavaju nekoliko odredaba posebno usmjerenih na poboljšanje zaštite djece i
drugih ranjivih skupina, prava djece migranata bit će dodatno zaštićena, a države članice morat
će ih brzo provesti.
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Države članice i dalje imaju vodeću ulogu u osiguravanju zaštite djece migranata, a Komisija
će ih podupirati mjerama navedenima u ovoj Komunikaciji, među ostalim i pružanjem
obuhvatnijeg osposobljavanja, smjernica, operativne potpore i potrebnih sredstava. Suradnja
među agencijama EU-a također će se ojačati, kao i suradnja s nacionalnim tijelima, agencijama
Ujedinjenih naroda i organizacijama civilnog društva koje djeluju u tom području. Komisija će
pomno pratiti daljnje postupanje u pogledu mjera navedenih u ovoj Komunikaciji i redovito
izvješćivati Europski parlament i Vijeće.
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području
pravosuđa u EU-u za 2017. COM (2017) 167
Europska komisija objavila je 10. travnja peti Pregled stanja u području pravosuđa (engl.
Justice Scoreboard) u kojem uspoređuje učinkovitost (trajanje postupaka, stope rješavanja
predmeta i broja predmeta u postupku), kvalitetu (broj pruženih pravnih pomoći, sudskih
naknada, osposobljavanja) i neovisnost pravosudnih sustava država članica Europske unije.
Pregled je usmjeren na građanske i trgovačke sudske postupke te na upravne predmete s ciljem
poboljšanja djelotvornosti nacionalnih pravosudnih sustava i gospodarskog rasta, a pomaže
državama članicama u utvrđivanju nedostataka, poboljšanja i dobrih praksi te trendova u
funkcioniranju nacionalnih pravosudnih sustava.
Komisija u Pregledu za 2017. utvrđuje da se učinkovitost pravosudnih sustava općenito
poboljšala no, isto tako zaključuje da izazovi i dalje postoje te su dodatni napori država članica
nužni za postizanje održivih rezultata za građane.

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 3. – 6. travnja 2017.
Ključna tema sjednice bili su pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o
namjeri da se povuče iz Europske unije. Na dnevnom redu sjednice bile su i rasprave o statusu drugog
preispitivanja programa gospodarske prilagodbe za Grčku, odgovoru EU-a na govor mržnje, populizam i
lažne vijesti na društvenim mrežama, reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014.
– 2020., revidiranoj Strategiji EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima, odgovorima Komisije na pitanja
za pisani odgovor koja postavljaju zastupnici Europskog parlamenta, prijevarnim praksama u
brazilskom sektoru mesa i posljedicama za europsko tržište, preporuci EP-a Vijeću u pogledu prioriteta
EU-a za 61. sjednicu Komisije UN-a za položaj žena, posvećenu jačanju ekonomskog položaja žena te o
Međunarodnom danu Roma. Održana je rasprava o napretku Makedonije u 2016., dok će se o
predmetnom izvješću na vlastitu inicijativu glasovati na sjednici u svibnju 2017.
Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (EMIS) EP-a, u skladu sa svojim
mandatom, podnio je Zaključke o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru na temelju kojih
su zastupnici usvojili Preporuku EP-a Vijeću i Komisiji u kojoj pozivaju države članice i EK da
poboljšaju ispitivanja emisija ispušnih plinova iz vozila.
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Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali i donijeli nezakonodavne rezolucije o primjerenosti
zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti, ulozi vanjskog djelovanja EU-a u
rješavanju pitanja kretanja izbjeglica i migranata te slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih
načela i vladavine prava u Rusiji, Bjelarus i Bangladešu, dok će se o rezoluciji o stanju u Venezueli
glasovati na sljedećoj sjednici.
EP je u redovnom zakonodavnom postupku donio ukupno devet stajališta o prijedlozima zakonodavnih
akata EU-a, sedam u prvom i dva u drugom čitanju. Tri donesena stajališta odnose se na zakonodavne
prijedloge iz radnih programa Hrvatskog sabora za razmatranje stajališta Republike Hrvatske.
U okviru proračunskog postupka EP je donio projekcije prihoda i rashoda Parlamenta za 2018. (vlastiti
prihodi: 164 416 000 eura, rashodi: 1 971 883 373 eura, potraživanje: 1 789 067 373 eura) u okviru
kojih je, među ostalim, istaknuo trajni dijalog između EP-a i nacionalnih parlamenata i pozvao na
njegovo jačanje u cilju razvoja boljeg razumijevanja doprinosa EP-a i Unije u državama članicama.
Odobreni su: aktivacija pričuve za nepredviđene izdatke kako bi se za 2014. osigurao iznos od 2 818
233 715 eura u odobrenim sredstvima za plaćanja iznad gornje granice za plaćanja VFO-a, izmjene
proračuna br.1/2017 u iznosu od 71 524 810 eura za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a radi saniranja
šteta nastalih uslijed poplava koje su pogodile UK tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016., suše i požara
na Cipru od listopada 2015. do lipnja 2016. te požara na Madeiri u kolovozu 2016. te 310 000 eura za
pružanje tehničke pomoći u 2017. u okviru Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji.
Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o palminu ulju i krčenju prašuma,
ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima te Europskim snagama solidarnosti.
Zastupnicima se obratio predsjednik Savezne Republike Njemačke Frank-Walter Steinmeier koji je
pozvao na veću solidarnost i zajedništvo u EU-u, osobito u kontekstu aktualnih populističkih trendova u
pojedinim državama članicama.
I. Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta.
Redovni zakonodavni postupak.
U okviru redovnog zakonodavnog postupka nakon prethodnih rasprava EP je usvojio dva stajališta u
drugom i sedam stajališta u prvom čitanju (u formi zakonodavne rezolucije) radi donošenja sljedećih
zakonodavnih akata EU-a:
Drugo čitanje.
EP je prihvatio stajališta Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe EP-a i Vijeća o medicinskim
proizvodima, izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te
stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (COM(2012) 542) te Uredbe EP-a i
Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i
Odluke Komisije 2010/227/EU (COM(2012) 541). Kako se navodi u obrazloženju, „novim dodatnim
odredbama i strukturama riješit će se nedostaci i povećati razina zaštite javnog zdravlja i sigurnosti, dok će
se istovremeno odrediti jasna pravila u pogledu uloga i obveza svih aktera na tržištu, bez gušenja inovacija,
koje su ključan element tog sektora“. Cilj je ovih zakonodavnih prijedloga, kada je riječ o proizvodima
najvećeg rizika, osigurati dodatan stupanj nadzora na razini EU-a koji će provoditi stručnjaci. Ojačan je
postupak izdavanja odobrenja i poboljšan cjelokupan sustav za sljedivost proizvoda, vigilanciju i postržišni
nadzor kako bi se zajamčilo kontinuirano praćenje i brz odgovor u slučaju nastanka problema. Pojačan je i
nadzor visokorizičnih proizvoda na način da će se isti, pored provjere dokumentacije, provjeravati na
mjestu proizvodnje.
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Prvo čitanje:
- Uredbe EP-a i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (COM(2016) 273).
Definicije karakteristika ribarskih plovila utvrđene u ovoj Uredbi primjenjuju se na sva pravila Unije
koja se odnose na ribarstvo.
- Uredbe EP-a i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava,
sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (COM(2016) 031).
Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2016.
pod r.br. 18. EP je donio 332 amandmana o Prijedlogu uredbe koji je podnijela EK. Predmet je vraćen
nadležnom Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) na međuinstitucijske pregovore u
skladu s čl. 59. st. 4., četvrtim podstavkom Poslovnika EP-a.
- Direktive EP-a i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (COM(2015) 616). Radi
se o kodifikaciji Direktive Vijeća 82/891/EEZ i 89/666/EEZ te Direktive 2006/56/EZ, 2009/101/EZ,
2011/35/EU, 2012/30/EU EP-a i Vijeća.
- Uredbe EP-a i Vijeća o novčanim fondovima (COM(2013) 615). Zakonodavni prijedlog nalazi se u
Radnom programu Sabora za razmatranje stajališta RH za 2014. pod r.br. 4. Stajalište zamjenjuje
amandmane EP-a usvojene na sjednici 29. travnja 2015. Nova pravila ojačat će otpornost novčanih
fondova na krize i tržišne turbulencije i istovremeno olakšati pristup financijskim sredstvima start-upovima i malim i srednjim poduzećima.
- Uredbe EP-a i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili
uvrštavanja za trgovanje (COM(2015) 583). Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu
Sabora za razmatranje stajališta RH za 2016. pod r.br. 4. Uredba predstavlja ključan korak prema
dovršetku unije tržišta kapitala čiji je cilj pomoći društvima u dobivanju pristupa raznovrsnijim izvorima
kapitala iz cijele EU, osigurati učinkovitiji rad tržištâ te ulagateljima i štedišama ponuditi dodatne
mogućnosti upotrebe novca kako bi se povećao rast i otvorila nova radna mjesta.
- Uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta
roaminga (COM(2016) 399) kojom se uvodi zajednički pristup regulaciji roaminga u javnim
pokretnim komunikacijskim mrežama u EU-u, odnosno utvrđuju granične vrijednosti iznosa koje
operatori mogu naplatiti jedni drugima za uporabu svojih mreža radi pružanja usluga roaminga. Tim
gornjim granicama obuhvaćeni su govorni pozivi, SMS poruke i korištenje podataka. Veleprodajne
cijene roaminga neposredno utječu na konačne račune potrošača. Ukidanje maloprodajnih naknada za
roaming stupa na snagu 15. lipnja 2017.
- Uredbe EP-a 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 izuzeti od tog zahtjeva
(Ukrajina) (COM(2016) 236). Cilj je prijedloga EK izmjena Uredbe br. 539/2001 i premještanje
Ukrajine u Prilog II., koji sadrži popis trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od obveze posjedovanja
vize pri prelasku vanjskih granica država članica. Pravna je osnova ovog prijedloga čl. 77. st. 2. točka
(a) Ugovora o funkcioniranju EU-a. Budući da je Ukrajina već izuzela sve građane EU-a od obveze
posjedovanja vize za boravak od najviše godinu dana, provedba izuzeća od obveze posjedovanja vize
za državljane Ukrajine ne uvjetuje se sklapanjem sporazuma o ukidanju viza s EU-om.
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Posebni zakonodavni postupak (suglasnost/savjetovanje).
EP je dao suglasnost za Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013
kojom se uspostavlja VFO za razdoblje 2014. – 2020. te prihvatio nacrte provedbenih odluka Vijeća:
o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Latviji, Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj,
Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, Estoniji, Rumunjskoj, Finskoj na Cipru i Malti, o
automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u pogledu Slovačke, Portugala, Latvije, Litve, Češke,
Estonije, Mađarske, Cipra, Poljske, Švedske, Malte i Belgije te o automatiziranoj razmjeni podataka iz
registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj,
Mađarskoj i Estoniji te na Malti i Cipru.
Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.
Na marginama sjednice predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća EU-a potpisali su sljedeće akte donesene
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:
- Odluka EP-a i Vijeća kojom se uspostavlja mehanizam razmjene informacija u pogledu međuvladinih
sporazuma i neobvezujućih instrumenata između država članica i trećih zemalja u području energetike te
stavlja izvan snage Odluka br. 994/2012/EU (2016/0031(COD)),
- Uredba EP-a i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage
Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (2012/0267(COD)),
- Uredba EP-a i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br.
178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/
EEZ (2012/0266(COD)).
Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava navedenih zakonodavnih akata u
Službenom listu EU-a.
Nezakonodavni postupak.
U okviru nezakonodavnog postupka EP je sa 620 glasova „za“, 64 „protiv“ i 10 suzdržanih prihvatio
Prijedlog odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog
informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj (COM(2017) 17), kako ga je predložila EK, te dao
suglasnost za ratifikaciju i pristupanje država članica Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o
odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata
povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima, i Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu
konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu
na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima.
Komitologija.
U skladu sa čl. 106. st. 2. i 3. Poslovnika EP-a, od Komisije je zatraženo povlačenje Prijedloga provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju, triju ili četiriju promjena Bt11, 59122, MIR604,
1507 i GA21 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 EP-a i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i
hrani za životinje. EP smatra da Prijedlog provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003.
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II. Glavni naglasci plenarnih rasprava i donesenih dokumenata.
Pregovori s UK nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz EU-a.
Nakon prethodne rasprave zastupnici su s 516 glasova „za“, 133 „protiv“ i 50 suzdržanih donijeli Rezoluciju o pregovorima s UK slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz EU-a, koju su zajednički podnijeli pet klubova zastupnika EP-a (EPP, S&D, ALDE, Zeleni i GUE/GNL) i Odbor za ustavna pitanja EP
-a (AFCO), a u kojoj se iznosi stajalište EP-a glede općih načela i tijeka pregovora, ključnih elemenata
sporazuma o povlačenju, budućih odnosa između EU-a i UK, prijelaznih aranžmana te budućnosti EU-a s
27 država članica. I u sklopu rasprave i u rezoluciji naglasak je stavljen na interese i prava građana, kako
EU-a, tako i UK.
U rezoluciji se ističe da se pregovori između EU-a i UK moraju voditi u dobroj vjeri i uz potpunu transparentnost i podsjeća da će UK nastaviti uživati svoja prava te imati dužnosti i obveze kao država članica EU
-a sve do stupanja na snagu sporazuma o povlačenju. Podsjeća se da bi bilo protivno pravu Unije kada bi
UK prije svog povlačenja započela pregovore o mogućim trgovinskim sporazumima s trećim zemljama,
uključujući i bilateralne sporazume s državama članicama. EP drži da bi pregovori o eventualnim prijelaznim aranžmanima za UK mogli započeti ako se postigne znatan napredak u pogledu sporazuma o povlačenju, dok će sporazum o budućem odnosu između EU-a i UK kao treće zemlje biti moguće sklopiti tek nakon što se UK povuče iz EU-a. EP podcrtava svoju ulogu u postupku povlačenja i podsjeća da se sporazum o povlačenju može sklopiti samo uz suglasnost EP-a, što vrijedi i za svaki budući sporazum o odnosima između EU-a i UK te za sve eventualne prijelazne aranžmane.
U kontekstu doprinosa izradi smjernica kojima se određuje okvir za pregovore i koje bi Europsko vijeće
(EV) trebalo usvojiti 29. travnja 2017., EP ističe da bi sporazumom o povlačenju trebalo obuhvatiti sljedeće elemente: i) pravni status građana EU-27 koji žive ili su živjeli u UK i državljana UK koji žive ili su
živjeli u drugim državama članicama te druge odredbe o njihovim pravima; ii) podmirivanje financijskih
obveza između UK i EU-a; iii) vanjsku granicu EU-a; iv) pojašnjenje statusa međunarodnih obveza UK
preuzetih dok je bila država članica EU-a s obzirom na to da će EU 27 država članica biti pravni slijednik
EU 28 država članica; v) pravnu sigurnost za pravne subjekte, uključujući poduzeća; vi) imenovanje Suda
EU-a kao nadležnog tijela za tumačenje i izvršavanje sporazuma o povlačenju.
Zaključno, EP smatra da tijekom pregovora o povlačenju UK i o utvrđivanju novog odnosa s njom preostalih 27 država članica EU-a i njezine institucije trebaju provesti sveobuhvatnu javnu raspravu u cilju jačanja sadašnje Unije i na međuinstitucijskoj razini započeti detaljno preispitivanje njezine budućnosti. Kao
osnova za ova razmatranja mogu poslužiti Plan iz Bratislave, rezolucije EP-a na ovu temu, Bijela knjiga
EK o budućnosti Europe, Rimska deklaraciju od 25. ožujka 2017. i prijedlozi Skupine na visokoj razini za
vlastita sredstva od 17. siječnja 2017.
Govoreći u ime Vijeća EU-a, malteški parlamentarni tajnik za predsjedanje EU-om Ian Borg istaknuo je
da u pregovorima interesi građana EU-a, ali i poduzeća, trebaju biti na prvom mjestu. Potrebno je raditi na
smanjenju negativnih učinaka povlačenja UK iz EU-a i svesti ih na najmanju moguću mjeru te uspostaviti
ravnotežu između prava i obveza. Predsjednik EK Jean-Claude Juncker pozdravio je predmetnu rezoluciju
i istaknuo ulogu EP-a u postupku povlačenja („nadzire pregovore i odobrava konačni sporazum“). Istaknuo je da će EK zagovarati i štiti prava i interese više od 4 milijuna građana koji će biti „pogođeni“ Brexitom
(„građani ne smiju platiti cijenu Brexita“). Istaknuo je da će novo partnerstvo između EU-a i UK biti moguće sklopiti „samo nakon čistog odvajanja“, odnosno prvo se trebaju pojasniti i definirati sva otvorena
pitanja, a tek onda pristupiti pregovorima o budućem odnosu. Zaključno je pozvao EU-27 na jedinstvo i
pokretanje sveobuhvatne rasprave o budućnosti Unije, na temelju Bijele knjige EK i Rimske deklaracije, u
koju će biti uključeni svi dionici, od nacionalnih parlamenata, lokalne razine, civilnog društva, poslovnog
sektora, do umjetnika i stvaratelja.
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Michel Barnier, glavni pregovarač Komisije za pregovore o Brexitu, kazao je da su za uspjeh pregovora
ključna tri preduvjeta: (i) jedinstvo na razini EU-27, (ii) pravna izvjesnost (uklanjanje svih nejasnoća u
pogledu pravnog statusa građana, podmirivanja financijskih obveza te očuvanja vanjskih granica EU-a,
osobito glede Sjeverne Irske) te (iii) jasan tijek pregovora (prvo postići dogovor o sporazumu o povlačenju,
a tek onda započeti raspravu o budućem odnosu između UK i EU-a).
Revizija Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. na polovici provedbenog razdoblja.
Zastupnici su sa 473 glasova „za“, 172 „protiv“ i 54 suzdržana dali suglasnost za Prijedlog uredbe Vijeća o
izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja VFO za razdoblje 2014. – 2020., bez
amandmana, i sa 470 glasova „za“, 166 „protiv“ i 66 suzdržanih donijeli prateću nezakonodavnu
Rezoluciju u kojoj se odobravaju (zajedničke) izjave EP-a, Vijeća i EK priložene dotičnoj Rezoluciji.
Konkretno, radi se o: (i) Zajedničkoj izjavi EP-a i Vijeća o pojačanjima (povećanjima) za preostalo
razdoblje VFO-a, (ii) Zajedničkoj izjavi EP-a i Vijeća o izbjegavanju gomilanja pretjeranog iznosa
neplaćenih računa, (iii) Zajedničkoj izjavi EP-a i Vijeća o plaćanjima za posebne instrumente, (iv)
Zajedničkoj izjavi EP-a i Vijeća o neovisnoj evaluaciji rezultata cilja progresivnog smanjenja broja
zaposlenih za 5 % između 2013. i 2017., (v) Izjavi EP-a o zajedničkim izjavama u vezi s revizijom VFO-a
u sredini razdoblja, (vi) Izjavi Vijeća o plaćanjima za posebne instrumente te (vii) Izjavi Komisije o
jačanju Inicijative za zapošljavanje mladih i dodatnih mjera s ciljem pronalaska rješenja za migracijsku
krizu i sigurnosna pitanja.
Nadalje, s 549 glasova „za“, 61 „protiv“ i 84 suzdržana zastupnici su odobrili Prijedlog odluke EP-a i
Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke (COM(2016) 607).
Dotičnom Odlukom za opći proračun EU-a za financijsku godinu 2014. mobilizira se pričuva za
nepredviđene izdatke kako bi se osigurao iznos od 2 818 233 715 eura u odobrenim sredstvima za plaćanja
iznad gornje granice za plaćanja VFO-a. Navedeni iznos prebija se s razlikom u okviru gornje granice za
plaćanja za 2017.
Sljedeći koraci: formalna potvrda, odnosno donošenje navedenih akata od strane Vijeća očekuje se 25.
travnja 2017. čime će postupak biti okončan. Navedene Uredba i Odluka stupit će na snagu dvadesetog
dana od dana objave u Službenom listu EU-a. Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u
svim državama članicama.
Odgovor EU-a na govor mržnje, populizam i lažne vijesti (fake news) na društvenim mrežama.
U raspravi, zastupnici su izrazili zabrinutost zbog širenja govora mržnje i lažnih vijesti, posebno u
društvenim medijima, no bili su različitih stajališta o načinima na koje treba odgovoriti na ova pitanja.
Pojedini zastupnici predlagali su uklanjanje lažnog i pogrdnog sadržaja s društvenih mreža i izricanje
novčanih kazni za internetske tvrtke koje se ne pridržavaju pravila i žurno uklanjaju spomenuti sadržaj.
Predloženo je poticanje medijske pismenosti među građanima, a posebno mladima, s obzirom da su danas
društveni mediji glavni izvor informacija za mnoge od njih. EK je pozvana da razmotri predlaganje novih
propisa EU-a u ovom području. S druge strane, pojedini zastupnici skrenuli su pažnju na pitanje cenzure i
javne kontrole medija.
Rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a.
U rezoluciji EP poziva na uspostavu multilateralnog režima upravljanja međunarodnim migracijama koji
se temelji na međunarodnoj suradnji i sinergijama te na užu suradnju između tijela EU-a i UN-a, razvojnih
banaka i regionalnih organizacija. Zalaže se za istinsku zajedničku europsku politiku migracija temeljenu
na poštivanju ljudskih prava i načela solidarnosti među državama članicama kao i uključenost EP-a u uspostavu Partnerskog okvira za migracije. EP ističe da je zajednička odgovornost za partnerstva sklopljena
između EU-a i trećih zemalja preduvjet za uspjeh migracijske politike EU-a. Osuđuje se nedostatak transparentnosti i zahtijeva uključivanje EP-a u razvoj paktova o migracijama i nadzor njihove provedbe.
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Naglašava se da pomoć i suradnja EU-a moraju biti prilagođene postizanju razvoja i rasta u trećim
zemljama, čime se također potiče rast unutar EU-a, te usmjerene na smanjenje i konačno iskorjenjivanje
siromaštva u trećim zemljama, a ne na poticanje trećih zemalja da sudjeluju u ponovnom prihvatu
nezakonitih migranata ili na prisilno odvraćanje ljudi od preseljenja ili okončanje migrantskih tokova
prema Europi.
Revidirana Strategija EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima.
Povjerenik EK za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos informirao je da
Komisija trenutno razmatra postignuća i ocjenjuje provedbu Strategije EU-a za iskorjenjivanje trgovine
ljudima iz 2012. (koja se provodila do 2016., op.a.) te s ostalim dionicima promišlja potrebne buduće
aktivnosti u različitim područjima politika. Cilj je rješavanje izazova nastalih uslijed promjenjivog
društveno-političkog konteksta, ali i zadržavanje koordiniranog, koherentnog i stalnog pristupa u nastavku
napora za borbu protiv ovog izuzetno opasnog, ali vrlo unosnog oblika organiziranog kriminala.
Status drugog preispitivanja programa gospodarske prilagodbe za Grčku.
Povjerenik EK zadužen za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici
pozdravio je napredak u ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje MMF-a i naglasio da se rizici vezani uz
kašnjenja detektirani u zaključku drugog preispitivanja programa gospodarske prilagodbe za Grčku trebaju
ograničiti kako ne bi utjecali na provedbu nacionalnog proračuna. Zastupnici su bili suglasni u pogledu
brzog završetka drugog preispitivanja programa gospodarske prilagodbe za Grčku, no istaknuli su
zabrinutost za provedbu reformi u Grčkoj te glede dodatnih zahtjeva vjerovnika. Velika većina zastupnika
uputila je snažnu kritiku predsjedniku Euroskupine Jeroenu Dijsselbloemu zbog njegove odluke da ne
sudjeluje u predmetnoj raspravi, a pojedini su pozivali i na njegovu ostavku.
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Bruxelles, 26. – 27. travnja 2017.
Na dnevnom redu sjednice bile su rasprave o stanju temeljnih prava u Mađarskoj i pitanju
usklađenosti s pravom EU-a i zajedničkim vrijednostima na kojima se Unija temelji, aktualnom stanju
u Turskoj u svjetlu ustavnog referenduma o jačanju predsjedničkih ovlasti, Europskom stupu socijalnih
prava i povezanim inicijativama te o statusu drugog preispitivanja programa gospodarske prilagodbe
za Grčku.
Na zakonodavnom planu EP je odobrio 142,8 milijuna eura za Program potpore strukturnim
reformama za razdoblje 2017. – 2020., produljio sufinanciranje Europske savjetodavne skupine za
financijsko izvještavanje za razdoblje 2017. – 2020., podržao veće sudjelovanje potrošača i drugih
krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za
razdoblje 2017. – 2020. te dao zeleno svjetlo za proglašenje 2018. „Europskom godinom kulturne
baštine”. Odobreno je sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Danske i
Europola, prihvaćene su izmjene Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne neusklađenosti s
trećim zemljama, dana suglasnost za sklapanje Minamatske konvencije o živi i odobreno imenovanje
sadašnje potpredsjednice EP-a Ildikó Gáll-Pelcz članicom Revizorskog suda iz Mađarske.
U okviru postupka davanja razrješnice zastupnici su raspravili 52 i odobrili 51 izvješće u formi odluka
EP-a kojima se daje razrješnica za izvršenje općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2015. za
devet proračunskih dijelova. Slijedom preporuke nadležnog Odbora za proračunski nadzor (CONT),
sedmu godinu za redom, donošenje razrješnice za izvršenje proračuna za dio II. proračuna - Europsko
vijeće i Vijeće odgođeno je za listopad o.g. zbog nedostatnog sudjelovanja Vijeća u razmjeni
informacija s EP-om.
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Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o godišnjim izvješćima Europske
investicijske banke (EIB), točnije o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a za
2015. i o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima EIB-a, upravljanju ribarskim flotama u
najudaljenijim regijama, temi „Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u: kako
poljoprivrednicima olakšati pristup zemljištu?”, vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju,
provedbi Direktive o otpadu iz rudarstva te o stanju u Venezueli.
I. Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta.
Redovni zakonodavni postupak
U okviru redovnog zakonodavnog postupka nakon prethodnih rasprava EP je u prvom čitanju usvojio
pet stajališta (u formi zakonodavne rezolucije) radi donošenja sljedećih zakonodavnih akata EU-a:
- Uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje 2017. –
2020. i o izmjeni uredbi (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1305/2013 (COM(2015) 701) s ciljem jačanja
ukupne sposobnosti država članica za pripremu i provedbu institucijskih, strukturnih i
administrativnih reformi za poticanje rasta. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu
Sabora za razmatranje stajališta RH za 2016. pod r.br. 20. EK je u sklopu jesenskog paketa Europskog
semestra 2015. predložila uspostavu Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje 2017. –
2020. („Program“). Strukturne reforme bile su identificirane kao jedan od ključnih prioriteta u
Godišnjem pregledu rasta za 2016. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 4
godine, odnosno od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020., iznosi najviše 142,8 milijuna eura što će
se odbiti od sredstava za tehničku pomoć na inicijativu Komisije na temelju Uredbe (EU) br. 1303/1303/2013 i Uredbe (EU) br. 1305/2013 te primjereno dodijeliti za korištenje u području primjene i u
svrhu Programa. Stoga se predlaže izmjena čl. 91. st. 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i čl. 51. st. 1.
Uredbe (EU) br. 1305/2013 (članci 17. i 18.). Vijeće i EP su u okviru trijaloga u veljači 2017. postigli
privremeni dogovor o Programu nakon čega je nadležni Odbor za regionalni razvoj (REGI) EP-a potvrdio kompromisni tekst 28. veljače 2017.
- Uredbe EP-a i Vijeća o žigu Europske unije (COM(2016) 702).
- Odluke EP-a i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (COM(2016) 543) kojom se 2018.
proglašava „Europskom godinom kulturne baštine”. U skladu s ciljevima Europske agende za kulturu,
Europska godina kulturne baštine trebala bi imati sljedeće opće ciljeve: (i) doprinos promicanju uloge
europske kulturne baštine kao ključne komponente kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga, (ii)
jačanje doprinosa europske kulturne baštine gospodarstvu i društvu koristeći njezin izravni i neizravni
gospodarski potencijal te (iii) doprinos promicanju kulturne baštine kao važnog elementa
međunarodne dimenzije EU-a, polazeći od interesa u partnerskim zemljama za europsku baštinu i
stručno znanje.
- Uredbe EP-a 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. (COM(2016) 202). Cilj Uredbe je produljiti Unijino sufinanciranje EFRAG-a za razdoblje
2017. – 2020. u okviru programa Unije utvrđenog Financijskom uredbom.
- Uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača
sudjelovanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u
području financijskih usluga za razdoblje 2017. – 2020. (COM (2016) 388). Cilj je programa
doprinijeti informiranosti potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga te dionika koji
zastupaju njihove interese, o pitanjima povezanima s reguliranjem financijskog sektora.
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Posebni zakonodavni postupak (suglasnost/savjetovanje).
EP je prihvatio Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol)
odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i
Europola te Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/1164 u pogledu hibridne
neusklađenosti s trećim zemljama, s amandmanima na tekst koji je podnijela EK. Predložena
Direktiva dio je paketa iz listopada 2016. koji obuhvaća ponovno pokretanje prijedloga o zajedničkoj
konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB) i prijedloga o zajedničkoj osnovici poreza na dobit
(CCTB). Hibridne neusklađenosti nastaju kad države primjenjuju različita pravila za oporezivanje određene dobiti ili određenih poslovnih subjekata. Neusklađenosti između poreznih sustava država
iskorištavaju kako bi se postiglo dvostruko neoporezivanje.
Nezakonodavni postupak.
U okviru nezakonodavnog postupka EP je dao suglasnost za Nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime
EU-a, Minamatske konvencije o živi i pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Ildikó Gáll-Pelcz
imenuje članicom Revizorskog suda.
II. Glavni naglasci plenarnih rasprava.
Situacija u Mađarskoj.
Rasprava o stanju temeljnih prava u Mađarskoj i pitanju usklađenosti s pravom EU-a i zajedničkim
vrijednostima na kojima se EU temelji održana je s ciljem razmjene mišljenja o novom mađarskom
Zakonu o visokom školstvu od 4. travnja 2017., Nacrtu zakona o stranom financiranju nevladinih
organizacija (NGO) koji je Fidesz podnio mađarskom Parlamentu početkom travnja, nacionalnom
savjetovanju „Zaustavimo Bruxelles” pokrenutom 1. travnja i trenutačnim pravnim dvojbama u
području azila, temeljnih prava, rodne jednakosti i nediskriminacije. U raspravi sa zastupnicima
sudjelovali su prvi potpredsjednik EK Frans Timmermansom i mađarski premijer Viktor Orbán.
Zastupnici će o nezakonodavnoj rezoluciji o stanju u Mađarskoj glasovati na sjednici u svibnju 2017.
Nakon plenarne rasprave održana je konferencija za medije čiji su naglasci dostupni na mrežnim
stranicama mađarske Vlade.
Europski stup socijalnih prava.
Većina zastupnika pozdravila je prijedlog o Europskom stupu socijalnih prava koji je EK objavila 26.
travnja 2017. i u okviru kojega je utvrđeno 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati jednake
mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni radni uvjeti te socijalna zaštita i uključenost. Prijedlog prate
zakonodavne inicijative u područjima ravnoteže poslovnog i privatnog života te radnog vremena i
nezakonodavne inicijative, u vidu savjetovanja sa socijalnim partnerima, o osuvremenjivanju pravila
za ugovore o radu i o pristupu socijalnoj zaštiti. Uveden je i pregled socijalnih pokazatelja radi
praćenja kretanja i uspjeha po državama članicama u 12 područja i ocjene napretka prema „socijalnom
rangu AAA” za EU u cjelini. Ta analiza uključit će se u Europski semestar za usklađivanje
ekonomske politike.
Paralelno, u skladu s mapom puta EK za provedbu Programa iz Rima, koji se nadovezuje na Bijelu
knjigu o budućnosti Europe, EK je objavila dokument za razmatranje o razvoju socijalne dimenzije
EU-a kojim se pokreće postupak razmatranja s građanima, socijalnim partnerima, europskim
institucijama i vladama u cilju pronalaska odgovore na izazove s kojima će se društvo i građani
suočavati u sljedećim godinama. Dokumentom su predviđene tri mogućnosti djelovanja u budućnosti,
koje sadržavaju argumente koji se često spominju u javnim raspravama: ograničavanje socijalne dimenzije
na slobodno kretanje,oni koji žele, čine više u pogledu socijalnih pitanja (EU u više brzina), EU27
zajedničkim snagama jača socijalnu dimenziju.
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Situacija u Turskoj.
Zastupnici su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je proveden referendum u Turskoj koji podupire
širenje predsjedničkih ovlasti te su istaknuli da nedavni događaji u Turskoj ukazuju na potrebu za
promišljanjem alternativa članstvu Turske u Uniji. Ujedno je naglašeno da „Europa ne želi zatvoriti vata
Turskoj“. Kao mogući modeli buduće suradnje između EU-a i Turske predloženi su proširena carinska
unija, trgovinski sporazum, studentska razmjena i/ili suradnja u području sigurnosti i migracije.
Predsjednik EP-a Antonio Tajani pozvao je Tursku na poštivanje temeljnih prava, koja su temelj Unije.
Zastupnici su se založili za nastavak pružanja potpore EU-a demokratskim snagama u Turskoj.
Status drugog preispitivanja programa gospodarske prilagodbe za Grčku.
Zastupnici su pozvali na žurno zaključivanje pregovora o drugom preispitivanju programa
makroekonomske prilagodbe za Grčku, a kako bi se omogućila daljnja financijska pomoć ovoj zemlji.
Prema riječima predsjednika Euroskupine Jeroen Dijsselbloem pregovori bi trebali biti zaključeni krajem
svibnja 2017.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 15. do 18. svibnja 2017. u Strasbourgu. Zapisnik s
plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade bit će
dostupni ovdje.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u travnju 2017. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
10. travnja – i) razmjena mišljenja s ravnateljem Uprave za međuinstitucijske poslove i
zakonodavni dijalog Europskog parlamenta Nickom Laineom na temu stajališta EP-a u pogledu
pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz
Europske unije (Brexit), ii) razmjena mišljenja s ravnateljem Uprave za odnose s drugim
institucijama Europske komisije Enricom Fortijem na temu odnosa između EK-a i nacionalnih
parlamenata i iii) interna pitanja, uključujući razmjenu mišljenja s predstavnicom slovačkog
Parlamenta o amandmanima uloženim na Nacrt teksta Radne skupine Trojke o modalitetima rada
Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola (JPSG);
12. travnja – razmjena mišljenja s potpredsjednicom Europskog parlamenta zaduženom za odnose
s nacionalnim parlamentima Mairead McGuinness (EPP, IE).
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.

stranica 17

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u travnju 2017.
XV. konferencija predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative, Ioannina/Grčka, 6. – 7.
travnja

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Milijan Brkić sudjelovao je na XV. konferenciji predsjednika
parlamenata država sudionica Jadransko-jonske inicijative koja se pod predsjedanjem helenskoga
parlamenta održala 6. i 7. travnja ove godine.
Glavne teme konferencije, na kojoj su sudjelovali najviši predstavnici parlamenata Albanije,
Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Crna Gore, Slovenije, Srbije i Hrvatske, bile su "Plavi rast u
Jadransko-jonskoj regiji: potrebe i mogućnosti" i "Važnost parlamentarne dimenzije
Jadransko-jonske inicijative". Konferencija je završila usvajanjem Zajedničke izjave predsjednika
parlamenata.
U svom obraćanju potpredsjednik Sabora Brkić istaknuo je da je Hrvatska od samog početka
uspostave jadransko-jonske suradnje prepoznala njezine mogućnosti – ne samo kao foruma za
razmjenu političkih mišljenja već kao i multilateralnog okvira za afirmaciju njezine jadranske
dimenzije, prije svega putem konkretnih projekata. U tom smislu, naglasio je da jedan od
prioriteta daljnjeg razvoja jadransko-jonskog područja ostaje bolje prometno povezivanje i
završetak jadransko-jonskog prometnog pravca, koji će u konačnici omogućiti povezivanje
prometnih tokova zapadne i središnje Europe sa zemljama jugoistočne Europe i dalje Bliskog
istoka.
Pozdravio je prioritet grčkog predsjedanja Inicijativom, odnosno nastavak gospodarskog rasta,
posebno u okviru plavog gospodarstva, koji pruža velike mogućnosti – od obalnog turizma, plave
energije, akvakulture, pomorskog i obalnog turizma do pomorskog rudarstva i plave tehnologije.
Pozdravio je također odluku o nastavku razgovora o izbjegličkoj i migracijskoj krizi u okviru
Strategije EU-a za jadransko-jonsku makroregiju te namjeru da se o ovom problemu promišlja
strateški i dugoročno. Nadalje, istaknuo je da su se Inicijativa i Strategija pokazale kao važni
instrumenti koji mogu povezati iste ideje te da će bliska i partnerska suradnja kroz konkretne
projekte zasigurno pridonijeti boljoj europskoj integraciji država nečlanica Europske unije. U tom
smislu, zaključio je da u aktualnim okolnostima, kada europski projekt gubi svoju privlačnost,
Hrvatska nastavlja čvrsto podupirati i promicati politiku proširenja kao jednu od najuspješnijih
politika Europske unije, ali na temelju individualnih postignuća, uvjetovanosti i ispunjenja
kriterija.
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Sastanak predsjednika odbora za gospodarstvo i okoliš, u okviru parlamentarne dimenzije
malteškog predsjedanja Vijećem, Malta, 6. – 7. travnja
Sastanak predsjednika odbora za gospodarstvo i okoliš, organiziranog u okviru parlamentarne
dimenzije malteškog predsjedanja Vijećem, okupio je predsjednike relevantnih odbora
parlamenata država članica, predstavnike institucija EU-a i međunarodnih institucija kako bi
raspravljali o ulozi nacionalnih parlamenata u poticanju gospodarskih mogućnosti vezanih uz
klimatske promjene. Hrvatski sabor na sastanku je predstavljao predsjednik Odbora za zaštitu
okoliša i prirode Gordan Maras.
Sastanak je obuhvaćao tri sesije: i) gospodarski i socijalni utjecaj klimatskih promjena – troškovi
nedjelovanja, ii) financiranje troškova pri djelovanju – klimatske promjene kao mogućnost za
dionike izvan državnog sektora koje uključuju javno i privatno financiranje i iii) raspravu o
uključivanju dionika izvan državnog sektora.
Sudionici sastanka raspravljali su o važnosti poduzimanja različitih aktivnosti radi sprječavanja
brojnih utjecaja klimatskih promjena na gospodarstvo i na socijalne uvjete te o potrebi
financiranja tih aktivnosti koje uključuju javni i privatni sektor. Istaknuta je uloga i doprinos
parlamentaraca u poticanju rasprava o rješavanju problema klimatskih promjena ne samo iz
ekološke perspektive već i sa stajališta gospodarskih mogućnosti, kao i u njihovom djelovanju na
izvršnu vlast u predlaganju i provedbi relevantnog zakonodavstva.
Okrugli stol o europskoj obrambenoj politici, Malta, 24. – 26. travnja
Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja-Linić sudjelovala je na
okruglom stolu o europskoj obrani, koji su pod pokroviteljstvom predsjednice Malte Marie Louise
Coleiro Preca organizirali Minhenska sigurnosna konferencija i Women in Parliaments. Sastanak
se održao uoči neformalnog sastanka ministara obrane država članica Europske unije tijekom
malteškog predsjedanja Vijećem, a okupio je četrdesetak europskih političarki, predstavnica
parlamentarne i izvršne vlasti.
Sudionici skupa složili su se da je u svjetlu brojnih aktualnih izazova kao što su migracije,
terorizam, nasilni ekstremizam, radikalizacija te hibridne prijetnje potrebno udruženo djelovanje
kroz integrirani pristup koji uključuje usklađenu primjenu europskih politika i instrumenata te
strateško povezivanje unutarnjih i vanjskih aspekata aktivnosti Europske unije.
Predsjednica Odbora Ines Strenja-Linić u svom je izlaganju istaknula da Hrvatska podržava
jačanje učinkovitosti, vidljivosti, brzine odgovora i utjecaja Zajedničke sigurnosne i obrambene
politike, jačanje obrambenih sposobnosti država članica EU-a te poticanje i intenziviranje
suradnje država članica u području obrambene industrije. Sigurnosno okruženje i nove vrste
prijetnji zahtijevaju zajedničko i solidarno djelovanje svih država članica EU-a, jaču suradnju i
partnerstva, ponajprije s NATO-om, UN-om i u okviru transatlantskog partnerstva i sigurnosti,
rekla je Strenja-Linić. Zaključila je da u sveobuhvatnom odgovoru na izazov migracija u
Europskoj uniji, Hrvatska ističe važnost misija i operacija u okviru ZSOP-a, posebno u borbi
protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima te u doprinosu ukupnom jačanju sigurnosti.
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Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP), Malta, 26. – 28. travnja
Na međuparlamentarnoj konferenciji o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP) EU-a, koja se održala na Malti, sudjelovali
su predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač, potpredsjednik Odbora Joško Klisović i
potpredsjednik Odbora za obranu Josip Đakić. Konferencija je okupila predstavnike
nacionalnih parlamenata država članica EU-a i Europskog parlamenta.
Teme konferencije bile su: i) stanje Europske politike susjedstva, ii) europski odgovor na
nestabilnosti i prijetnje na južnom Mediteranu i Bliskom istoku te iii) razmjena mišljenja o
prioritetima i strategijama Europske unije na području ZVSP-a i ZSOP-a. U okviru konferencije
održane su i tri radionice o migrantskoj politici EU-a, borbi protiv propagande i informacijskog
ratovanja te akcijskog plana europske obrane u kontekstu odnosa EU-NATO.
Sudionici konferencije razmijenili su mišljenja o aktualnom stanju u južnom i istočnom
susjedstvu Unije. Pozdravljeni su dosadašnji napori za smirivanje situacije i stabilizaciju
susjedstva te je istaknuta potreba za partnerskim odnosima i većom uključenosti država članica u
izgradnju snažnije zajedničke Europske politike susjedstva. Također su razmijenjena mišljenja o
sigurnosnim izazovima u Europi te o prijetnjama i sigurnosnim izazovima na Bliskome istoku i
južnome Mediteranu.
U obraćanju sudionicima konferencije Miro Kovač naglasio je važnost učinkovitijeg angažmana
Unije u rješavanju problema s kojima se nose države jugoistočne Europe. U tom kontekstu
istaknuo je potrebu za pomoć Bosni i Hercegovini na području funkcioniranja institucija i u
primjeni odluka Ustavnoga suda, posebice oko izmjene izbornog zakona i postizanja
ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda. Ukazao je na realnost snažnih vanjskih utjecaja na
području jugoistočne Europe i potrebi snažnijeg angažmana Europske unije.
Tijekom konferencije sudionicima se obratila potpredsjednica Europske komisije i Visoka
predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Unije Federica Mogherini, koja ih je izvijestila o
prioritetima i strategiji Unije u području ZVSP-a i ZSOP-a te o aktualnoj situaciji u Uniji i njezinu
susjedstvu.
Posjet članice Europske komisije za regionalnu politiku Corine Creţu, Hrvatski sabor, 27.
travnja
Članica Europske komisije za regionalnu politiku Corina Creţu sastala se s Odborom za europske
poslove, Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odborom za pomorstvo, promet
i infrastrukturu te Odborom za gospodarstvo Hrvatskoga sabora.
Uvodno je članica EK-a Creţu istaknula ključnu ulogu nacionalnih parlamenata u kreiranju
europskih politika te naglasila potrebu da nacionalni parlamenti o svim značajnim dokumentima i
politikama EU-a, pa tako i o budućnosti kohezijske politike nakon 2020., svoje prijedloge i
stajališta kontinuirano razmjenjuju s Bruxellesom. Govoreći o Europskome stupu socijalnih
prava, kojemu je cilj osnaživanje socijalne dimenzije EU-a, Creţu je podsjetila kako je upravo
kohezijska politika osmišljena kako bi se smanjio jaz između bogatih i siromašnih regija.
Osvrnula se i na upotrebu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pri čemu je
istaknula da će se tri četvrtine javnih investicija u Hrvatskoj sufinancirati iz europskih fondova
do završetka programskoga razdoblja 2014. – 2020.
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Naglasila je kako projekte treba kvalitetno i stručno pripremiti te pojednostavnjivati zakone i
administrativne procedure radi lakše provedbe kompleksnih projekata poput onih infrastrukturnih
i jednostavnijeg pristupa malih i srednjih poduzetnika fondovima.
Tijekom sastanka predstavljeni su i infrastrukturni projekti u Hrvatskoj koji su financirani
sredstvima iz fondova EU-a poput zračne luke Dubrovnik, kao i projekti za koje je Hrvatska tek
aplicirala, poput projekta izgradnje Pelješkoga mosta. Sugovornici su razmijenili mišljenja i o
Bijeloj knjizi o budućnosti Europe, izazovima s kojima se suočava EU, politici zajedničke
sigurnosti kao i o razvoju programa prekogranične suradnje.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za svibanj 2017.
2. svibnja – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o provedbi
odredbi Ugovora iz Lisabona koje se odnose na nacionalne parlamente, u organizaciji Odbora za
ustavna pitanja (AFCO) EP-a
5. svibnja – Hrvatski sabor – posjet izaslanstva zastupnika Progresivnog saveza socijalista i
demokrata članova Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a; sastanak s
Odborom za ravnopravnost spolova
11. svibnja – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
„Sveobuhvatna procjena sigurnosne politike EU-a“ u organizaciji Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a
12. – 13. svibnja – Rim – plenarna sjednica Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran
17.–18. svibnja – Varšava – Summit predsjednika parlamenata srednje i istočne Europe
23. svibnja – Hrvatski sabor – posjet izaslanstva Panela za procjenu mogućnosti znanstvene
tehnologije Europskog parlamenta (STOA); sastanak s Odborom za obrazovanje, znanost i
kulturu, Odborom za zaštitu okoliša i prirode i Odborom za europske poslove
28. – 30. svibnja – Valletta/Malta – 57. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije
parlamenata Europske unije (COSAC)
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