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.

Tema broja:

Program predsjedanja Slovačke Vijećem Europske unije
Slovačka preuzima predsjedanje Vijećem
Europske unije po prvi puta nakon 12 godina
članstva u Europskoj uniji. Program
slovačkog predsjedanja Vijećem Europske
unije za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2016. temelji se na četiri prioriteta:
i) gospodarsko jačanje Europe, ii)
modernizacija unutarnjeg tržišta, iii) održiva
politika migracija i azila i iv) globalno
angažirana Europa.
Slovačka će nastaviti daljnje produbljivanje
Ekonomske i monetarne unije u cilju povećanja
konkurentnosti gospodarstva EU-a. U fokusu
će biti i pregovori o proračunu EU-a za 2017.
kao i revizija Višegodišnjeg financijskog
okvira na polovici provedbenog razdoblja,
nastavak izgradnje unije tržišta kapitala,
provedba Plana ulaganja za Europu (Europski
fond za strateška ulaganja), uklanjanje prepreka
za daljnji razvoj digitalne ekonomije u
kontekstu izgradnje jedinstvenog digitalnog

Bilten br. 23
Srpanj 2016.

Sadržaj:

str.

tržišta te energetska unija, uključujući borbu
protiv klimatskih promjena.
U području migracija, slovačko predsjedanje
bit će usmjereno na provedbu zakonodavstva i
politika u području zaštite vanjske granice EUa, ponovnu uspostavu šengenskog prostora te
borbu protiv ilegalnih migracija i uspostavu
zajedničkog europskog sustava azila.
Na vanjskopolitičkom planu naglasak će biti
stavljen na razvoj globalne strategije EU-a za
vanjsku i sigurnosnu politiku te na pregovore o
trgovinskim sporazumima s partnerskim
državama (SAD, Kanada). Zaključno,
Slovačka će nastojati zadržati zamah i
vjerodostojnost politike proširenja EU-a.
Pri provedbi prioriteta slovačko predsjedanje
nastojat će pridonijeti jedinstvenoj i
koherentnoj Uniji te povratiti povjerenje
građana
u
europski
projekt.

Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti radnih tijela
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za Europske poslove održao je tijekom lipnja jednu sjednicu:
9. sjednica, održana 8. lipnja zajedno s Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, na
kojoj je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić predstavio
ključne mjere Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za učinkovitiju
apsorpciju sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa Europske unije u
predstojećem razdoblju. Navedene mjere usklađene su s Akcijskim planom za povećanje
učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2016. – 2018.,
koji je Vlada usvojila 8. lipnja 2016.g. Akcijski plan predviđa 20 točaka čija provedba bi u
dvogodišnjem razdoblju trebala omogućiti uspješnu realizaciju tri osnovna cilja: 1) smanjenje

Tema broja

1

Aktivnosti Hrvatskog
sabora u europskim
poslovima

2

Zakonodavne aktivnosti

2

Međuparlamentarna
suradnja u Europskoj
uniji

5

Aktivnosti službenika

6

Parlamentarna
dimenzija slovačkog
predsjedanja Vijećem

11

Ostale
11
međuparlamentarne
aktivnosti s nacionalnim
parlamentima (srpanj –
prosinac 2016.)
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administrativnog opterećenja, 2) osiguranje pouzdanog upravljanja sredstvima i 3) osiguranje dovoljnog broja
kvalitetno pripremljenih projekata.
Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
U razdoblju od 1. do 30. lipnja 2016. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru ukupno 74
dokumenta na hrvatskom jeziku, od toga osam dokumenata u okviru inicijativa iz Programa rada EK-a za 2016. te
ukupno 12 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. lipnja 2016. osam dokumenata u
okviru inicijativa iz Programa rada EK-a za 2016., od čega su tri inicijative u zakonodavnom postupku.
Oznaka
akta
COM
(2016)
361
COM
(2016)
283
COM
(2016)
378
COM
(2016)
357
COM
(2016)
358
COM
(2016)
381
COM
(2016)
398
COM
(2016)
399

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Realizacija
programa jedinstvenog tržišta za radna mjesta, rast i ulaganja
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između
nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i
boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih
radnika
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru - Godišnji program rada Unije za
europsku normizaciju za 2017.
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europske norme za 21.
stoljeće
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija novi - Program vještina
za Europu - Suradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i
konkurentnosti

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
3. 6. 2016.
/
3. 6. 2016.
8. 6. 2016.
22. 9. 2016.
10. 6. 2016.
/
10. 6. 2016.
/
13. 6. 2016.
/

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju
veleprodajnog tržišta roaminga

22. 6. 2016.
/

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
531/2002 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga

22. 6. 2016.
19. 9. 2016.

Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru devet dokumenata na hrvatskom jeziku u
zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 30. lipnja 2016.

Oznaka
akta
COM
(2016)
277

Oznaka
akta
COM
(2016)
370

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Europske unije
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br.
539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri
1. 6. 2016.
prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva
(Kosovo*)
PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove
prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive
2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave
za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
6. 6. 2016.
2. 9. 2016.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Oznaka
akta
COM
(2016)
371
COM
(2016)
369

Oznaka
akta
COM
(2016)
388

Oznaka
akta
COM
(2016)
400

Oznaka
akta
COM
(2016)
401

Oznaka
akta
COM
(2016)
408

Oznaka
akta
COM
(2016)
418
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Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih
pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i
brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage
Direktive Vijeća 1999/35/EZ

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

7. 6. 2016.
2. 9. 2016.

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta 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.
KULTURA I OBRAZOVANJE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br.
445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice
kulture u razdoblju od 2020. do 2033.
RIBARSTVO
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za
upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene
Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o
izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br.
520/2007
PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o dodatnim
carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih
Američkih Država (kodificirani tekst)
PRORAČUNI
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim
upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima
prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

6. 6. 2016.
2. 9. 2016.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
15. 6. 2016.
12. 9. 2016.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
17. 6. 2016.
15. 9. 2016.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
17. 6. 2016.
Isključiva nadležnost
EU-a

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
23. 6. 2016.
Isključiva nadležnost
EU-a

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
28. 6. 2016.
23. 9. 2016.

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka
akta
COM
(2016)
142

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
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)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
9. 3. 2016.
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Oznaka
akta
COM
(2016)
279

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
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 izuzeti od tog zahtjeva
(Turska)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
3. 5. 2016.

COM
(2016)
248

Prijedlog 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

13. 5. 2016.
12. 7. 2016.

COM
(2016)
273

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika
ribarskih plovila (preinaka)

24. 5. 2016.
19. 7. 2016.

COM
(2016)
285

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične
dostave paketa

26. 5. 2016.
25. 7. 2016.

COM
(2016)
287
COM
(2016)
289
COM
(2016)
277
COM
(2016)
283
COM
(2016)
370

COM
(2016)
371
COM
(2016)
369
COM
(2016)
388
COM
(2016)
400
COM
(2016)
399
COM
(2016)
378
COM
(2016)
418

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim
propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih
usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema
geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu
na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana
klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ
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 izuzeti od tog zahtjeva
(Kosovo*)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između
nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove
prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive
2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave
za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih
pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i
brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage
Direktive Vijeća 1999/35/EZ
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta 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.
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br.
445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice
kulture u razdoblju od 2020. do 2033.
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
531/2002 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i
boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih
radnika
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim
upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima
prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

30. 5. 2016.
26. 7. 2016.

31. 5. 2016.
26. 7. 2016.

1. 6. 2016.

3. 6. 2016.

6. 6. 2016.
2. 9. 2016.

6. 6. 2016.
2. 9. 2016.

7. 6. 2016.
2. 9. 2016.
15. 6. 2016.
12. 9. 2016.
17. 6. 2016.
15. 9. 2016.
22. 6. 2016.
19. 9. 2016.
8. 6. 2016.
22. 9. 2016.
28. 6. 2016.
23. 9. 2016.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Usklađivanje zakonodavstva
Zakoni usklađeni sa zakonodavstvom EU-a u Hrvatskom saboru od 1. do 30. lipnja 2016.
PZE Br.
prijedloga
P.Z.E. br.
50

P. Z. E. br.
65

Naziv akta
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prijevozu u linijskom
i povremenom obalnom pomorskom
prometu, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o informiranju
potrošača o hrani, s Konačnim
prijedlogom zakona

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

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 lipnju
7. lipnja – Zagreb – posjet Odbora za europske poslove Zastupničkog doma parlamenta Češke
Republike Hrvatskom saboru

U radnom posjetu Hrvatskom saboru je 7. lipnja
2016. boravilo izaslanstvo Odbora za europske
poslove Zastupničkog doma parlamenta Češke
Republike predvođeno predsjednikom Odbora
Ondřejem Benešíkom. U izaslanstvu su bili i
potpredsjednici Odbora Helena Langšáldová (ujedno
predsjednica Pododbora za migracije i azil) i Josef
Šenfeld te član Odbora Lubomír Toufar. Tijekom
posjeta češko je izaslanstvo održalo sastanke s
predsjednikom Hrvatskoga sabora akademikom
Željkom Reinerom, predsjednikom Odbora za
europske poslove Gordanom Jandrokovićem i
članovima Odbora, potpredsjednikom Odbora za
vanjsku politiku Joškom Klisovićem i članovima

Odbora
te
voditeljem
Hrvatsko-češke
međuparlamentarne
skupine
prijateljstva
Vladimirom Bilekom i članovima Skupine.
Glavne teme razgovora bile su migracije, pristupanje
Hrvatske šengenskom prostoru i europodručju,
politika proširenja Europske unije te skorašnji
referendum o članstvu Ujedinjene Kraljevine u
Europskoj uniji, kao i položaj češke manjine u
Hrvatskoj. Tijekom posjeta izaslanstva Odbora za
europske poslove Zastupničkog doma češkog
parlamenta izraženo je obostrano zadovoljstvo
odnosima između dviju država, koji su prijateljski i
bez otvorenih pitanja.

12. – 14. lipnja – Haag – 55. Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije
(COSAC), na kojoj su sudjelovali predsjednik Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora Gordan
Jandroković i član Odbora Ladislav Ilčić

Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC) održana je u Haagu od 12.
do 14. lipnja 2016. pod supredsjedanjem
predsjednika Odbora za europske poslove
Zastupničkog doma nizozemskog parlamenta Malika
Azmanija i predsjednika Odbora za europske
poslove nizozemskog Senata Atrthura (Tuura)
Elzinge.

Tijekom radnog dijela sastanka okupljena
izaslanstva odbora nadležnih za europske poslove
država članica Europske unije, država kandidatkinja
za članstvo i posebni gosti te zastupnici Europskog
parlamenta raspravljali su o parlamentarnom
nadzoru u europskim poslovima, ulozi parlamenata
u zaštiti vladavine prava unutar Europske unije,
parlamentarnoj diplomaciji, suradnji nacionalnih
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parlamenata država članica Europske unije s
Revizorskim sudom te o migracijama, s naglaskom
na provedbu sporazuma između Europske unije i
Turske.
Sastanak je zaključen usvajanjem Doprinosa
COSAC-a, završnog dokumenta u kojem su
navedeni naglasci iz rasprava. Na prijedlog Italije i
uz podršku većine parlamentarnih izaslanstava, u
tekst Doprinosa uključeno je i kratko poglavlje
posvećeno migracijama u kojem se između ostaloga
poziva na obraćanje više pažnje zemljama porijekla

izbjeglica i migranata.
55. COSAC ujedno je bio posljednji od šest
međuparlamentarnih sastanaka organiziranih u
okviru parlamentarne dimenzije nizozemskog
predsjedanja Vijećem Europske unije. Na samom
kraju sastanka predstavljeno je nadolazeće slovačko
predsjedanje, pod sloganom „revitalizacija Europe“
(Recharging Europe).
Sljedeći, 56. plenarni sastanak COSAC-a održat će
se od 13. do 15. studenoga 2016. u Bratislavi.

20. – 23. lipnja – Beč – Forum ljudskih prava u organizaciji Agencije Europske unije za ljudska prava
(FRA) na kojem su sudjelovali potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Domagoj Hajduković i tajnica Odbora Ružica Đikić

Forum ljudskih prava jedinstvena je inicijativa koja
se po prvi put organizira na razini Europske unije a
nastavlja se na prethodnu Svjetsku konferenciju o
ljudskim pravima. Održavat će se svake druge
godine. Osnovni cilj Foruma je poticanje aktivnosti
u području ljudskih prava kao temeljne vrijednosti
Europske unije. U radu Foruma sudjeluje preko 650
vodećih političara i stručnjaka iz institucija
Europske unije, vlada i parlamenata država članica,
međunarodnih
organizacija,
poslovnog
i
akademskog svijeta, civilnog društva i nositelja
prava, kao i medija i profesionalnih udruga.

Forum 2016. posvećen je temama inkluzije, zaštite
izbjeglica i digitalnom dobu, s osobitim naglaskom
na daljnje unapređivanje vladavine prava,
osnaživanje nositelja prava i usklađivanje ljudskih
prava s održivim razvojem. Zastupnik Hajduković se
tijekom trodnevnih događanja uključio u rad
okruglih stolova o političkom i društvenom
sudjelovanju mladih, LGBT osoba, pripadnika
nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom.
Sudjelovao je u i raspravi o ulozi obrazovanja u
promicanju inkluzivnog društva te o ulozi koje
digitalno društvo ima u zaštiti prava azilanata i
izbjeglica.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom lipnja 2016. na dva sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na kojima se
raspravljalo:
20. lipnja – Paket mjera za povećanje e-trgovine
27. lipnja – Energetska unija; Radionica Odbora za pravna pitanja EP-a na temu „Robotika i umjetna
inteligencija“ (Bruxelles, 17. listopada 2016.); Program i prioriteti slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora sažetke plenarnih sjednica Europskog parlamenta,
održanih u Strasbourgu od 6. do 9. lipnja i Bruxellesu od 22. do 23. lipnja 2016., te izvanredne plenarne sjednice
Europskog parlamenta na temu ishoda referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini o povlačenju Ujedinjene Kraljevine
iz Europske unije, održane u Bruxellesu 28. lipnja 2016.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 6. – 9. lipnja 2016.
Očekivano i ovom je plenarnom sjednicom dominirala migracijska kriza i uz nju povezane teme poput provedbe
Europskog migracijskog programa i jačanja suradnje s afričkim državama porijekla. Na dnevnom redu bile su i
rasprave o programu novih vještina za Europu, srednjoročnom preispitivanju Plana ulaganja za Europu, sastanku UN-a
na visokoj razini na temu HIV-a/AIDS-a, sigurnosnom stanju i usklađenosti s međunarodnim standardima nuklearnog
postrojenja Ostrovets u Bjelarusu, unapređenju procesa razmjene podataka i upotrebe europskih informacijskih sustava
i baza podataka u borbi protiv teških transnacionalnih kaznenih djela i terorizma, reformi instrumenata trgovinske
zaštite, gospodarskoj diplomaciji EU-a – jednom od prioriteta Junckerove Komisije te o informacijama o pregovorima
i međunarodnim sporazumima za što je kao podloga poslužilo pitanje za usmeni odgovor koje je Komisiji uputio
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a.
U cilju pokretanja i fokusiranja djelovanja i resursa EU-a u vanjskom radu na upravljanju migracijama Europska komisija
7. lipnja 2016. predstavila je novi partnerski okvir za migracije usmjeren na rezultate u sklopu kojeg će EU težiti
sklapanju prilagođenih partnerstava s najvažnijim zemljama podrijetla i tranzita te pritom koristiti sve politike i
instrumente koje ima na raspolaganju za postizanje konkretnih rezultata. Polazeći od Europskog migracijskog programa,
prioriteti će biti spašavanje života na moru, ograničavanje priljeva nezakonitih migranata, povećavanje broja vraćanja,
nuđenje alternative u obliku zakonitih načina za dolazak u EU i pomaganje razvoja trećih zemalja radi rješavanja
temeljnih uzroka nezakonite migracije, dok će doprinosi država članica u tim partnerstvima (diplomatski, tehnički i
financijski) biti od ključne važnosti za ostvarivanje rezultata. Također, slijedeći političke smjernice predsjednika Junckera
te u kontekstu provedbe Europskog migracijskog programa, EK je 7. lipnja predstavio akcijski plan za potporu državama
članicama u integraciji državljana trećih zemalja kako bi oni u gospodarskom i društvenom pogledu mogli pridonijeti EUu te Prijedlog Direktive o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi visokokvalificiranog zapošljavanja
(reforma sustava plave karte EU-a) čime se pruža potpora europskim poduzećima u privlačenju (visoko)kvalificiranih
radnika. Tijekom rasprave većina zastupnika pozdravila je planove za suradnju s trećim zemljama, posebno u Africi,
povećanjem javnih i privatnih ulaganja kako bi se pomoglo gospodarskom i socijalnom razvoju i smanjenju migracijskih
tokova. Pozvali su i na „stvarno globalno partnerstvo s Afrikom“, sankcioniranje država koje neće biti sklone suradnji, ali
i na stroži nadzor vanjskih granica, borbu protiv krijumčara ljudima te učinkovitije vraćanje migranata koji ne ispunjavaju
uvjete za ostanak u EU-u.
U raspravi o napretku u provedbi 315 milijardi eura vrijednog investicijskog plana koji poticanjem javnih i privatnih
investicija ima za cilj osnažiti gospodarski oporavak u EU-u povjerenik EK-a zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i
konkurentnost Jyrki Katainen ustvrdio je da u prvoj godini provedbe kroz Europski fond za strateške ulaganja (EFSU)
unutar Europske investicijske banke (EIB) plan bilježi „jako dobre rezultate“, dok su stajališta zastupnika o ocjeni
(dosadašnje) provedbe Plana ulaganja za Europu bila podijeljena. Do sada su odobrena 64 projekta za koje je izdvojeno
9,3 milijardi eura. Europski investicijski fond koji specijalizira financiranje malih i srednjih poduzeća odobrio je 185
financijskih ugovora s bankama na osnovu kojih će korist imati preko 140 tisuća tvrtki u EU-u. Ukupan iznos investicija
doseći će, prema očekivanjima, 100 milijardi eura. Dvije trećine projekata odnosi se na energetiku, istraživanje i razvoj,
promet i digitalnu tehnologiju i većina ih je u velikim zemljama (Francuska, Italija, Njemačka, UK i Španjolska).
Komisija je 1. lipnja 2016. najavila da se, nakon uspješne prve godine, produljuje djelovanje EFSU-a. U Komunikaciji se
iznose konkretni prijedlozi o budućnosti EFSU-a na temelju njegova dosadašnjeg uspjeha koji obuhvaćaju nastavak
djelovanja EFSU-a nakon početnog trogodišnjeg razdoblja, jačanje resursa za financiranje malih i srednjih poduzeća,
snažniju lokalnu prisutnost usluga Savjetodavnog centra te istraživanje mogućnosti korištenja ulagačkih modela
utemeljenih na EFSU-u u trećim zemljama. Ujedno je pokrenut i Europski portal projekata ulaganja koji ulagačima daje
transparentan pregled projekata u koje mogu ulagati. Komisija je objavila i Komunikaciju o realizaciji programa
jedinstvenog tržišta za radna mjesta, rast i ulaganje u kojoj se opisuju brojna djelovanja koja su provedena ili će se
provesti na razini EU-a radi stvaranja okruženja pogodnog za poslovanje kojim će se poticati inovacije i ulaganje u ljude.
Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o stanju u Bangladešu, odnosima između EU-a i Filipina, daljnjem
postupanju nakon usvajanja Rezolucije EP-a od 11. veljače 2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi
CIA te o odluci Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (o predmetnoj, nezakonodavnoj rezoluciji
zastupnici će glasovati u srpnju 2016.). U raspravi o stanju demokracije u Turskoj, nakon što je turski parlament
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donio odluku o ukidanju imuniteta 138 zastupnika, zastupnici su uputili snažnu kritiku turskim vlastima zbog ove
odluke koja „potkopava vladavinu prava i slobodu izražavanja i može naškoditi odnosima EU-a i Turske. Nakon
prethodnih rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava zastupnici su donijeli
nezakonodavne rezolucije o Kambodži, Tadžikistanu i Vijetnamu.
Na zakonodavnom planu, u okviru redovnog zakonodavnog postupka nakon prethodnih rasprava EP je donio pet
stajališta o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a, jedno u drugom i četiri u prvom čitanju. U okviru posebnih
zakonodavnih postupaka (suglasnost/savjetovanje) EP je, između ostaloga, dao suglasnost za sklapanje Dodatnog
protokola uz Sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EUu te prihvatio Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno
utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Također, zastupnici su dali pozitivno mišljenje o imenovanju Rimantasa
Šadžiusa (Litva) članom Revizorskog suda EU-a.
EP je donio Odluku o osnivanju Istražnog odbora radi istrage navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni
zakonodavstva Unije u području pranja novca, izbjegavanja poreza i utaje poreza, njegovim ovlastima, brojčanom
sastavu i trajanju mandata (tzv. Istražni odbor za panamske dokumente). Istražni odbor će imati 65 članova, a svoje
završno izvješće treba podnijeti u roku od 12 mjeseci od trenutka osnivanja.
Nakon prethodnih rasprava zastupnici su donijeli nezakonodavne rezolucije o vlastitoj inicijativi o Izvješću EU-a za
2015. o usklađenosti politika u interesu razvoja u okviru Programa održivog razvoja do 2030., Novom savezu za
sigurnost opskrbe hranom i ishranu, evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i aktivnostima Zaklade za
međunarodne standarde financijskog izvještavanja, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i
Odbora za nadzor javnog interesa, operacijama potpore miru – suradnja EU-a s UN-om i Afričkom unijom,
nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom koja poziva EK na izradu prijedloga koji bi za cilj imali
održavanje poštenih i transparentnih odnosa između proizvođača hrane, dobavljača i distributera, te osigurati da
pravilno funkcioniranje tržišta, a kako bi se osigurala poštena plaća poljoprivrednicima i širi izbor za potrošače,
tehničkim rješenjima za održivu poljoprivredu u EU-u, jačanju inovacija i gospodarskog razvoja u upravljanju
europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti, daljnjim mjerama u vezi s Rezolucijom EP-a od 11. veljače
2015. o izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA, svemirskim kapacitetima za europsku sigurnost i obranu,
razvoju svemirskoga tržišta odnosno boljoj upotrebi Europskog programa za nadzor Zemlje – Copernicus, Europskog
sustava za satelitsku navigaciju (GNSS) – Galileo i Europskog geostacionarnog navigacijskog sustava (EGNOS),
stanju u Venezueli, endokrinim disruptorima, nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište
proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz, nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište
genetski modificiranog karanfila, konkurentnosti europske industrije opskrbe željeznica te o otvorenoj, učinkovitoj i
neovisnoj upravi EU-a. Potonja poziva EK na podnošenje Prijedloga uredbe EP-a i Vijeća za otvorenu, učinkovitu i
neovisnu administraciju Europske unije.
U svečanom dijelu sjednice zastupnicima se obratio predsjednik Bugarske Rosen Plevneliev koji je pozvao na više
solidarnosti, vladavine prava, sinergije kao i na veću integraciju u EU-u.
Plenarna sjednica Europskog parlamenta, 22. – 23. lipnja 2016.
Sjednica je započela minutom šutnje za englesku zastupnicu Jo Cox, ubijenu 16. lipnja 2016., za žrtve napada u
Orlandu te za dvoje policijskih časnika ubijenih u Francuskoj 13. lipnja 2016.
Na dnevnom redu plenarne sjednice bile su rasprave o sprečavanju radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma
i terorizma tijekom koje su zastupnici naglasili potrebu za daljnjim jačanjem napora za borbu protiv novih oblika
radikalizacije, uključujući one putem interneta, kao i za poduzimanjem dodatnih mjera za sprečavanje širenja mržnje,
dok su pojedini zastupnici pozvali na uvođenje strožih sankcija protiv tzv. stranih boraca; o zakonodavnim
prijedlozima o imovinskim pravima međunarodnih parova te o izvješćima o vlastitoj inicijativi na temu energetske
učinkovitosti. Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o masakrima u istočnom Kongu, o čemu je
donesena i nezakonodavna rezolucija, te o utjecaju američkih sankcija na poduzeća EU-a u Iranu, na temelju pitanja za
usmeni odgovor koje je Komisiji uputio Odbor za međunarodnu trgovinu EP-a (INTA).
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U svečanom dijelu sjednice zastupnicima su se obratili predsjednik Države Izrael Reuven Rivlin (22. lipnja) i
predsjednik Palestinske nacionalne samouprave Mahmoud Abbas (23. lipnja). Rivlin je istaknuo da Izrael podržava
tzv. rješenje s dvije države (u granicama iz 1967. godine), no naglasio je da „u ovom trenutku trajni mirovni sporazum
između Izraela i Palestine nije moguće ostvariti“ te je, u tom smislu, pozvao EU da doprinese izgradnji povjerenja
između dviju strana. Abbas je uputio zahvalu EP-u zbog priznanja Palestine, podržao je tzv. rješenje s dvije države,
pozdravio nedavnu francusku inicijativu za revitalizaciju bliskoistočnih mirovnih pregovora te je (očekivano) izrazio
snažnu kritiku zbog „izraelske okupacije palestinskih teritorija“.
Na zakonodavnom planu, u okviru redovnog zakonodavnog postupka nakon prethodnih rasprava EP je donio dva
stajališta u prvom čitanju o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a. U okviru posebnih zakonodavnih postupaka EP je
dao suglasnost za izmjene protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između EU-a i Libanona te
odobrio izmjene Sporazuma između EU-a i Monaka o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima kao i
prijedloge uredbi Vijeća o nadležnosti i mjerodavnom pravu te priznavanju i izvršenju odluka u stvarima koje se
odnose na režime bračne stečevine, odnosno u stvarima koje se odnose na imovinske posljedice registriranih
partnerstava.
Odobren je i zahtjev za mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za zbrinjavanje radnika koji su
postali tehnološki višak u Belgiji.
Nakon prethodnih rasprava zastupnici su donijeli nezakonodavne rezolucije o vlastitoj inicijativi o daljnjem postupanju
u vezi sa strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja, Izvješću o napretku u
području obnovljive energije te o Izvješću o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti. EP primjećuje da je EU na
dobrom putu da postigne svoj cilj udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora (20% u ukupnoj potrošnji do 2020.) te
da je isti, prije roka, već ostvarilo, ili će ga uskoro ostvariti, mnogo država članica EU-a među kojima je i Hrvatska.
Preostale države članice poziva se na poduzimanje dodatnih napora kako bi ostvarile dani cilj u zadanom roku.
Nadalje, ističe se da države članice, da bi se postigao cilj porasta energetske učinkovitosti od 20% do 2020., moraju u
potpunosti primijeniti zakonodavstvo Europske unije u ovom području.
Izvanredna plenarna sjednica Europskog parlamenta na temu ishoda referenduma u Ujedinjenoj Kraljevini o
povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, 28. lipnja 2016.
Sjednica je započela izjavama predsjednika EP-a Martina Schulza, nizozemske ministrice obrane Jeanine HennisPlasschaert, u ime Vijeća EU-a, i predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera nakon čega su uslijedila
izlaganja predstavnika klubova zastupnika u EP-u. Svi govornici u svojim su intervencijama ustvrdili da se volja
građana UK-a mora poštovati te izrazili očekivanje u što skorije pokretanje postupka iz čl. 50. Ugovora o EU-u,
odnosno pregovora o povlačenju UK-a iz Unije. Većina zastupnika kritički se osvrnula na izjave predsjednika
euroskeptičnog kluba zastupnika EFDD-a Nigela Faragea (UK, UKIP) tijekom kampanje za BREXIT istaknuvši da je
Farage „lagao građanima“.
Schulz je napomenuo da je po prvi puta plenarna sjednica sazvana u tako kratkom roku, ali i da je odluka građana UKa da napuste EU isto tako bez presedana. Povjereniku UK-a Lordu Hillu zahvalio se na njegovom radu u EK-u kao i na
dosljednosti te odluci da odstupi nakon objave rezultata referenduma. Hennis-Plasschaert istaknula je da je u
zajedničkom interesu EU-a i UK-a osigurati da budući odnosi budu konstruktivni i od obostrane koristi, dodavši da
nikome nije u interesu odugovlačenje, no UK je potrebno dati vremena za oporavak i poduzimanje potrebnih odluka.
Glavni izazov koji sada stoji pred EU-om je uvjeriti europske građane da je jedinstvo i dalje najbolji izbor. Zaključno
je izrazila spremnost Vijeća na brzi početak pregovora, no potonje isključivo ovisi o službenoj obavijesti Vlade UK-a.
Juncker je na tragu zajedničke izjave čelnika EU-a i nizozemskog predsjedništva izrazio žaljenje zbog ishoda
referenduma u UK-u, no istodobno je naglasio da se volja građana UK-a mora poštovati. Naglasio je da EU sada mora
s UK-om izgraditi nove odnose, putem transparentnih pregovora, poštujući propisanu proceduru te slijedeći volju EU-a
i britanskih građana. Zaključno je istaknuo da je „ovo trenutak rađanja nove Europe i Europa će nastaviti raditi na
svom projektu“.
U raspravi koja je uslijedila čelnici klubova zastupnika bili su suglasni oko poštovanja ishoda referenduma te su
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izrazili očekivanje u što skoriji početak pregovora o povlačenju UK-a iz Unije. Manfred Weber (EPP, DE) upozorio je
na štetu koju si je UK nanio referendumom, kako u gospodarskom smislu, tako i u pogledu unutarnjeg ustroja zemlje
(npr. potencijalni drugi referendum u Škotskoj o odcjepljenju). Osvrnuo se i na status britanskih radnika u EU-u
istaknuvši da se više ne može očekivati da potonji „imaju neograničeni pristup tržištu rada u EU“. Zaključno je
istaknuo da EU, odnosno 27 država članica treba pokazati jasnu predanost europskom projektu te nastaviti rad na
daljnjoj izgradnji i razvoju EU-a. Gianni Pittella (S&D, IT) izrazio je potporu onim britanskim građanima koji su
glasovali za ostanak u EU-u, a osobito mladima koji su, među ostalim, imali velike koristi od programa EU-a poput
Erasmusa. Syed Kamall (ECR, UK) istaknuo je da političari s obje strane sada trebaju gledati prema budućnosti i
razmisliti o pregovaračkim strategijama, odnosno kako urediti budući odnos između UK-a i EU-a. Istaknuo je da su
Osnivački ugovori jasni i njihove odredbe moraju se poštovati. Pregovaračka stajališta potrebno je pripremiti na način
da obje strane imaju što veću korist od ovog postupka. Guy Verhofstadt (ALDE, BE) kazao je kako je potrebno
detaljno razmotriti način na koji je došlo do ishoda referenduma, odnosno „propagandu, izbornu kampanju i laži
Nigela Faragea“. Smatra da samo brzo pokretanje postupka kako je predviđeno čl. 50. UEU-a može dokinuti „toksičnu
klimu“ u UK-u koja je uslijedila nakon referenduma. S druge strane, EU se treba vratiti idejama svojih osnivača i
početi voditi računa o dobrobiti svojih građana. U tom smislu pozvao je na uspostavu učinkovitog upravljanja za
europodručje, zajedničke europske obalne straže, izgradnju kapaciteta za borbu protiv međunarodnog organiziranog
kriminala i terorizma te zajedničkog obrambenog sustava. Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) istaknula je da je za
budućnost EU-a iznimno važno uzeti u obzir implikacije BREXIT-a. Kazala je da njen klub zastupnika neće podržati
zajedničku rezoluciju budući da istoj, prema njihovu mišljenju, nedostaje samokritika, osobito dosadašnjih politika
koje je EU provodio u nekim državama članicama, prije svega politike štednje. Zaključno je istaknula da EP treba biti
uključen u sve pregovore koji će uslijediti, kao i u raspravu o budućnosti Europe, od samog početka. Philippe Lamberts
(Zeleni, BE) smatra da BREXIT predstavlja prestanak političke evolucije u Europi i jasan je ogled rasta nepovjerenja
(građana) u odnosu na europski projekt. U tom smislu potrebna je veća transparentnost u donošenju odluka, pogotovo
u Vijeću. Nigel Farage (EFDD, UK) kao glavni razlog odabira odlaska iz EU-a vidi u tome da Bruxelles nije govorio
istinu i nametnuo je ljudima političku uniju. Smatra da UK neće biti posljednja država članica koja će napustiti EU.
Sada je na britanskoj Vladi da aktivira čl. 50. te s potonjim ne bi trebalo odugovlačiti, ali pregovorima o budućim
odnosima treba pristupiti ozbiljno. Marine Le Pen (ENF, FR) je istaknula da se Unija gradila ucjenama i lažima na
leđima običnih ljudi. Drži da je pred UK-om sjajna budućnost i založila se za Europu slobodnih građana suverenih
nacija. Diane Dodds (NI, UK) smatra da je britanski referednum pobjeda demokracije. Kritički se osvrnula na EU koja
se „do sada oglušivala na frustracije britanskih građana“. Zaključno je istaknula da UK ima snagu da sam uspije.
Nakon rasprave zastupnici su glasovali i s 395 glasova „za“, 200 „protiv“ i 71 „suzdržanim“ donijeli nezakonodavnu
rezoluciju o odluci o napuštanju EU-a na temelju ishoda referenduma održanog u UK-u koju su zajednički podnijeli
klubovi zastupnika EPP-a, S&D, ALDE-a i Zelenih. U rezoluciji se prima na znanje želja građana UK-a da napuste EU
te ističe da se volja naroda mora u potpunosti poštovati te da treba započeti s aktivacijom čl. 50. UEU-a što je prije
moguće. Pregovori na temelju čl. 50. UEU-a u vezi s izlaskom UK-a iz EU-a moraju započeti odmah nakon priopćenja
službene obavijesti o namjeri. EP iziskuje da bude uključen u sve faze raznih postupaka povezanih sa sporazumom o
povlačenju i budućim odnosima. Nadalje, poziva se Vijeće da imenuje Komisiju kao pregovarača u vezi s primjenom
članka 50. UEU-a kao i na izradu plana za bolju Uniju kojim će se u potpunosti uzeti u obzir mogućnosti koje pruža
Ugovor iz Lisabona, a koji treba dopuniti revizijom Ugovora.
EP je informirao da namjerava započeti s izmjenama unutarnjeg ustroja koje će biti odraz volje građana UK-a da
napuste EU te je pozvao predsjednika Komisije da portfelj povjerenika iz UK-a smjesta preraspodijeli, a Vijeće da
izmijeni redoslijed predsjedavanja kako postupak povlačenja ne bi ugrozio upravljanje svakodnevnim aktivnostima
Unije. Tijekom glasovanja odbačen je usmeni amandman ECR-a kojim se tražilo da predsjednik EK Juncker odstupi
sa dužnosti.
Tekst rezolucije će nakon jezične i pravne obrade biti dostupan ovdje.
Izvanredni sastanak Europskog vijeća posvećen raspravi o političkim posljedicama referenduma u UK-u održan je 28. i
29. lipnja 2016.
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Parlamentarna dimenzija slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a
(1. srpnja 2016. – 31. prosinca 2016.) predviđa sljedeće sastanke
10. – 11. srpnja – Bratislava – sastanak predsjednika odbora uključenih u COSAC
2. – 4. rujna – Bratislava – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP)
i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
16. – 18. listopada – Bratislava – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji
13. – 15. studenoga – Bratislava – 56. Konferencija odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije
(COSAC)
1. – 2. prosinca – Bratislava – sastanak predsjednika odbora za gospodarstvo parlamenata država članica
Europske unije o „Energetskoj uniji“

Ostale međuparlamentarne aktivnosti s nacionalnim parlamentima
srpanj – prosinac 2016.
Međuparlamentarni sastanci odbora
11. listopada – Europski parlament/ Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o „Pristupu kulturi u
državama članicama EU-a i novim strategijama za kulturu i kreativni sektor“, u organizaciji Odbora za kulturu i
obrazovanje Europskog parlamenta (CULT)
listopad/ studeni – Europski parlament/ Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o „Budućem
institucijskom razvoju Unije“, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta (AFCO) (čeka se
potvrda)
7. – 8. studenoga (ili 29. studenoga) – Europski parlament/ Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o
„Stanju u Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici“, u organizaciji Odbora za vanjske poslove Europskog
parlamenta (AFET)
Ostalo
7. – 8. rujna – Europski parlament/Bruxelles – Međuinstitucijska konferencija o budućem financiranju Europske
unije“, u organizaciji Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije
28. rujna – Europski parlament/Bruxelles – razmjena mišljenja s nacionalnim parlamentima o „Ciklusu
Europskog semestra za 2016. godinu“, u organizaciji Odbora za ekonomska i monetarna pitanja Europskog
parlamenta (ECON)
27. rujna - Europski parlament/Bruxelles – radionica o robotici i umjetnoj inteligenciji, u organizaciji Odbora
za pravna pitanja Europskog parlamenta (JURI)
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