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. 35

Estonsko predsjedanje Vijećem Europske unije

Srpanj 2017.

U razdoblju od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2018. Vijećem EU-a predsjedat će trio koji čine
Estonija, Bugarska i Austrija. Trio predsjedanja u zajedničkom programu, u kojem se utvrđuju
teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci, donosi agendu
usmjerenu na očekivanja građana Unije u odnosu na rješavanje zajedničkih izazova, jačanje
povjerenja u EU te pojednostavnjivanje društvenih i poslovnih izazova primjenom načela bolje
regulative. Prioriteti trija pripremljeni su uzimajući u obzir smjernice višegodišnjeg Strateškog
programa za Uniju u vrijeme promjena iz lipnja 2014. godine, koji se temelji na pet prioritetnih
područja: i.) radna mjesta, rast i konkurentnost; ii.) osnaživanje i zaštita građana; iii.) energetska
i klimatska politika; iv.) sloboda, sigurnost i pravda; v.) EU kao snažan globalni akter), kao i
inicijativu iz Zajedničke izjave predsjednika Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske
komisije o zakonodavnim prioritetima za 2017. godinu. U skladu s Rimskom deklaracijom
budući će trio predsjedanja Vijećem EU-a nastaviti promišljati budućnost EU 27.
Estonsko predsjedanje Vijećem EU-a, koje traje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017., odvija se pod
motom "Jedinstvo kroz ravnotežu", a naglasak je stavljen na pronalaženje ravnoteže između
različitih stavova, tradicija i interesa u današnjoj Europi kako bi se postigao najbolji mogući
ishod za europske građane.
Četiri prioriteta estonskog predsjedanja Vijećem su: i) otvoreno i inovativno europsko
gospodarstvo; ii) sigurna Europa; iii) digitalna Europa i slobodni protok podataka i iv) uključiva i
održiva Europa.
U okviru prvog prioriteta ističe se razvijanje poslovnog okruženja koje podupire rast i
konkurentnost zasnovanu na znanju. U tu svrhu estonsko predsjedanje usredotočit će se na:
zaštitu i promicanje četiri slobode EU-a – slobodno kretanje roba, osoba, usluga i kapitala;
olakšavanje pružanja usluga i pokretanja poslovanja u EU-u te unapređenje trgovinskih
pregovora; stvaranje novih mogućnosti financiranja za tvrtke i osiguranje stabilnog bankarskog
sektora; uspostavljanje stabilnog i učinkovitog tržišta električne energije i osnaživanja potrošača
te osiguranje poštenog tržišnog natjecanje sprječavanjem utaje poreza.
Unija samo zajedničkom djelovanjem i očuvanjem svojega jedinstva na globalnoj razini može
građanima omogućiti sigurnost i promicati mir, napredak i stabilnost. U okviru drugog prioriteta
naglasak je na: jačanju borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala, jačanju unutarnje
sigurnosti kao i zaštiti vanjskih granica EU-a poboljšanjem suradnje i uporabom
najsuvremenijih informacijskih sustava; nastavljanju rada na rješavanju migracijske krize i
reformi Zajedničkog europskog sustava azila; podupiranju i jačanju odnosa s državama
Istočnog partnerstva; povećanju izdataka za obranu, razvoj europske obrambene suradnje i
partnerstva između EU i NATO-a
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Europa mora iskoristiti prednosti tehnološkog napretka koji donosi stalnu promjenu građanima,
tvrtkama i vladama. U tu svrhu predsjedanje će se usredotočiti na: razvoj prekogranične
e-trgovine i e-usluga za dobrobit potrošača, proizvođača i tvrtki; osiguranje suvremene i sigurne
elektroničke komunikacije dostupne diljem Europe, kao i na stvaranje povoljnog okruženja za
nove inovativne usluge; unaprjeđivanje prekograničnih digitalnih javnih usluga kako bi se olakšao
svakodnevni život.
Uključiva i održiva Europa podržava jednake mogućnosti za kvalitetno obrazovanje,
zapošljavanje, pristup uslugama i razvoj vještina. Održiva Europa predana je i postizanju čistijeg
okoliša. U okviru četvrtog prioriteta estonsko predsjedanje posvećeno je: modernizaciji pravila
radi promicanja mobilnosti radne snage i slobodnog kretanja osoba; osiguranju jednakih
mogućnosti na tržištu rada i socijalne uključenosti te osiguranju održivijeg okoliša.
Sastanci Vijeća Europske unije po sastavima
(estonsko predsjedanje)
1. srpnja - 31. prosinca 2017.
SRPANJ
6. – 7. srpnja – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA) – neformalni sastanak
11. srpnja – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
13. – 14. srpnja – Okoliš (ENVI) – neformalni sastanak
17. – 18. srpnja – Konkurentnost (COMPET) – neformalni sastanak
17. – 18. srpnja – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
17. srpnja – Vanjski poslovi (FAC)
18. srpnja – Opći poslovi (GAC)
19. – 21. srpnja – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) –
neformalni sastanak
24. srpnja – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN) / proračun – moguće
24. – 25. srpnja – Konkurentnost (COMPET) / istraživanje – neformalni sastanak
KOLOVOZ
/
RUJAN
4. – 5. rujna – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH) – neformalni sastanak
14. rujna – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA) – moguće
15. – 16. rujna – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN) – neformalni sastanak
19. rujna – Opći poslovi (GAC)
19. – 21. rujna – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE) – neformalni sastanak
LISTOPAD
9. – 10. listopada – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
10. listopada – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
12. – 13. listopada – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA)
13. listopada – Okoliš (ENVI)
16. listopada – Vanjski poslovi (FAC)
17. listopada – Opći poslovi (GAC)
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17. listopada – Konkurentnost (COMPET) / unutarnje tržište, industrija – moguće
19. – 20. listopada – Europsko vijeće
23. listopada – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) – moguće
24. listopada – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE)
STUDENI
6. – 7. studeni – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
7. studeni – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
9. studeni – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA) – moguće
10. – 13. studeni – Vanjski poslovi (FAC) / trgovina
14. – 15. studeni – Opći poslovi (GAC) / kohezija
16. studeni – Vanjski poslovi (FAC) / obrana
17. studeni – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN) / proračun
20. – 21. studeni – Obrazovanje, mladi, kultura i sport (EYCS)
27. studeni – Vanjski poslovi (FAC) / razvoj
30. studeni – 1. prosinca – Konkurentnost (COMPET) / unutarnje tržište, industrija, istraživanje
PROSINAC
4. – 5. prosinca – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE) / telekomunikacije, transport
5. prosinca – Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN)
7. – 8. prosinca – Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA)
7. – 8. prosinca – Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) /
socijalna politika, zdravstvo
11. prosinca – Vanjski poslovi (FAC) / trgovina
11. – 12. prosinca – Poljoprivreda i ribarstvo (AGRIFISH)
12. prosinca – Opći poslovi (GAC)
14. – 15. prosinca – Europsko vijeće
18. prosinca – Promet, telekomunikacije i energetika (TTE)
19. prosinca – Okoliš (ENVI)
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom lipnja dvije sjednice:
17. sjednica, održana 21. lipnja, na kojoj je Odbor nakon provedene rasprave donio zaključke o
sljedećim stajalištima Republike Hrvatske:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske
povezivosti u lokalnim zajednicama, COM (2016) 589, D.E.U. br. 17/009;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, COM (2016) 591,
D.E.U. br. 17/010;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka), COM (2016) 590, D.E.U. br.
17/012;

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 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim
komunikacijama), COM (2017) 10, D.E.U. br. 17/014;
18. sjednica, održana 19. lipnja, zajedno s Odborom za vanjsku politiku, na kojoj se raspravljalo o
Prijedlogu za iskazivanje povjerenja Mariji Pejčinović Burić za obavljanje dužnosti
potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice vanjskih i europskih poslova. Predsjednik
Vlade Andrej Plenković uvodno je predstavio kandidatkinju, nakon čega je kandidatkinja
odgovarala na postavljana pitanja članova dvaju odbora. Odbor je većinom glasova podržao
Prijedlog.
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 lipnju devet stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3552. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3553. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50. Brexit) dostavljeno je Odboru za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za 3551. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;






Stajalište Republike Hrvatske za 3546. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i
unutarnji poslovi – JHA) dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost;
Stajalište Republike Hrvatske za 3549. sastanak Vijeća Europske unije (Gospodarski i
financijski poslovi – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;
Stajalište Republike Hrvatske za 3547. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3550. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI)
dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode;
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Stajalište Republike Hrvatske za 3545. sastanak Vijeća Europske unije (Promet, telekomunikacije i energetika – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru za pomorstvo
promet i infrastrukturu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3548. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača – EPSCO) dostavljeno je Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru za
gospodarstvo.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u lipnju 2017. donio 16 zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga
PZE 85

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama
i
dopunama
Zakona o prostornom uređenju

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 75

Konačni prijedlog zakona o
koncesijama

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 59

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama
i
dopunama
Zakona o strancima

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 93

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama
i
dopunama
Zakona o zaštiti zraka

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 88

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i
Vijeća od 16. travnja 2014. o
fluoriranim
stakleničkim
plinovima i stavljanju izvan
snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopuni Zakona o
lovstvu

9

4

donesen

2.

redovni

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 68

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 108

Konačni prijedlog zakona o
postupcima naknade štete
zbog povreda prava tržišnog
natjecanja

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 87
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PZE Br.
prijedloga
PZE 100

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i
Vijeća od 23. srpnja 2014. o
elektroničkoj identifikaciji i
uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan
snage Direktive 1999/93/EZ

9

4

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU) 609/2013 Europskog parlamenta i
Vijeća od 12. lipnja 2013. o
hrani za dojenčad i malu
djecu, hrani za posebne
medicinske potrebe i zamjeni
za cjelodnevnu prehranu pri
redukcijskoj dijeti
Prijedlog zakona o morskom
ribarstvu,
s
Konačnim
prijedlogom zakona

9

4

donesen

2.

redovni

9

4

donesen

1. i 2.

hitni

PZE 54

Konačni prijedlog zakona o
eksplozivnim
tvarima
te
proizvodnji i prometu oružja

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 72

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama
i
dopunama
Zakona o autorskom pravu i
srodnim pravima

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 73

Konačni prijedlog zakona o
provedbi Uredbe (EU) 2015/5/757 Europskog parlamenta i
Vijeća od 29. travnja 2015. o
praćenju emisija ugljikova
dioksida
iz
pomorskog
prometa, izvješćivanja o njima
i njihovoj verifikaciji te o
izmjeni Direktive 2009/16/EZ
Konačni prijedlog zakona o
osiguranju radničkih tražbina

9

4

donesen

2.

redovni

9

4

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopuni zakona o
državnim potporama

9

4

donesen

2.

redovni

PZE 95

PZE 142

PZE 99
PZE 76
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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. lipnja 2017. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 58 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 29 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 29 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.
Oznaka akta
COM (2017)
279

Oznaka akta
COM (2017)
256

Oznaka akta
COM (2017)
262

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVI I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju
7. 6. 2017.
emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o
4. 9. 2017.
izvješćivanju o ta dva parametra PREK 2017 - Putovanje i
mobilnost s niskim emisijama
UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija,
postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o
izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 PREK 2017 Inicijativa provedba strategije jedinstvenog tržišta
KULTURA I OBRAZOVANJE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i
izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013,
(EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU PREK 2017 - Inicijativa
za mlade - Europske snage solidarnosti

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1. 6. 2017.
27. 7. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1. 6. 2017.
1. 9. 2017.
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Oznaka akta
COM (2017)
297

Oznaka akta

REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene
stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum
proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i
Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke 2007/659/EZ
PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
9. 6. 2017.
7. 9. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
6. 6. 2017.

COM (2017)
275

Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za
korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila
(Tekst značajan za EGP) PREK 2017 - Putovanje i
mobilnost s niskim emisijama

COM (2017)
282

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o
korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni
prijevoz tereta PREK 2017 - Putovanje i mobilnost s
niskim emisijama

6. 6. 2017.

COM (2017)
277

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve
u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje,
minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i
Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s
pomoću tahografa PREK 2017 - Putovanje i mobilnost s
niskim emisijama

7. 6. 2017.

COM (2017)
278

Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o
utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i
Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru
cestovnog prometa PREK 2017 - Putovanje i mobilnost s
niskim emisijama

7. 6. 2017.

COM (2017)
289

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti
tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan
snage Uredbe (EZ) br. 868/2004

8. 6. 2017.

COM (2017)
280

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i
olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji
bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)
PREK 2017 - Putovanje i mobilnost s niskim emisijama

9. 6. 2017.

COM (2017)
281

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi
njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru PREK 2017 Putovanje i mobilnost s niskim emisijama

9. 6. 2017.

COM (2017)
276

Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o
naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih
infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih
odredbi o porezima na motorna vozila PREK 2017 Putovanje i mobilnost s niskim emisijama

7. 6. 2017.

4. 9. 2017.

4. 9. 2017.

4. 9. 2017.

4. 9. 2017.

4. 9. 2017.

7. 9. 2017.

7. 9. 2017.

25. 9. 2017.
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Oznaka akta
COM (2017)
294

Oznaka akta
COM (2017)
329

COM (2017)
335

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi
Europskog programa industrijskog razvoja u području
obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj
sposobnosti obrambene industrije EU-a PREK 2017 Inicijativa Provedba Europskog akcijskog plana obrane
EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim
cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage
Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ,
Euratom) br. 1287/2003
Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u
pogledu obvezne automatske razmjene informacija u
području oporezivanja u odnosu na prekogranične
aranžmane o kojima se izvješćuje PREK 2017 - Inicijativa
poštenije oporezivanje trgovačkih društava

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13. 6. 2017.
8. 9. 2017.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
20. 6. 2017.
15. 9. 2017.

27. 6. 2017.
25. 9. 2017.

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:
Dokument za razmatranje o budućnosti europske obrane, COM (2017) 315
Nakon predstavljanja Bijele knjige o budućnosti Europe, Europska komisija objavila je
7. lipnja 2017., četvrti u nizu, Dokument za razmatranje o budućnosti europske obrane kojim
želi potaknuti raspravu o problemu sve većih sigurnosnih i obrambenih prijetnji te mogućem
poboljšanju obrambenih sposobnosti 27 država članica do 2025.
Komisija utvrđuje tri moguća scenarija za budućnost europske obrane:
Sigurnosna i obrambena suradnja – države članice i dalje bi odlučivale o potrebi za
sigurnosnom i obrambenom suradnjom na dobrovoljnoj i pojedinačnoj osnovi, dok bi EU i
dalje nadopunjavao nacionalne napore. Suradnja u području obrane pojačala bi se, ali bi
sudjelovanje EU-a u najzahtjevnijim operacijama ostalo ograničeno. Novi Europski fond za
obranu pomogao bi u razvoju nekih novih zajedničkih kapaciteta, ali države članice i dalje bi
pojedinačno nadgledale razvoj i nabavu većine obrambenih kapaciteta. Suradnja EU-a i NATO
-a zadržala bi sadašnji format i strukturu.
Dijeljena odgovornost za sigurnost i obranu – države članice objedinile bi određena financijska
i operativna sredstva radi povećanja solidarnosti u području obrane. EU bi imao veću ulogu u
područjima kao što su kibernetika, zaštita granica ili borba protiv terorizma te bi osnažio
obrambenu i sigurnosnu dimenziju unutarnjih politika EU-a, primjerice u području energetike,
zdravlja, carine ili svemira. Povećala bi se suradnja EU-a i NATO-a, koji bi se koordinirali u
brojnim pitanjima.
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Zajednička sigurnost i obrana – postupno bi se oblikovala zajednička obrambena politika
EU-a, što bi dovelo do zajedničke obrane. EU bi mogao provoditi napredne sigurnosne i
obrambene operacije, koje bi se temeljile na višoj razini integracije obrambenih snaga država
članica. EU bi iz Europskog fonda za obranu podupirao zajedničke obrambene programe te bi
uspostavio posebnu europsku agenciju za istraživanja u području obrane.
Istovremeno, Komisija je pokrenula Europski fond za obranu, koji je predviđen u Programu
rada Europske komisije 2017., a Europsko vijeće ga je podržalo u prosincu 2016. Fond će
koordinirati, dopunjavati i pojačavati nacionalna ulaganja u istraživanja u području obrane, u
razvoj prototipa te nabavu obrambene opreme i tehnologije.
Objavljeni dokumenti o uspostavi Europskog fonda za obranu:
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i
socijalnom odboru i Odboru regija – Pokretanje Europskog fonda za obranu, COM (2017) 295
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa
industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti
obrambene industrije EU-a, COM (2017) 294

Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Bruxelles, 31. svibnja – 1. lipnja 2017.
I. Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta.
Redovni zakonodavni postupak
Nakon prethodne rasprave EP je usvojio stajalište u prvom čitanju (u formi zakonodavne
rezolucije) radi donošenja:
Uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1683/1995 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju
jedinstvenog obrasca za vize, COM (2015) 303. Budući da se trenutačna naljepnica vize, koja je u
optjecaju 20 godina, smatra ugroženom zbog ozbiljnih slučajeva krivotvorenja i prijevara potrebno je
uspostaviti novi zajednički dizajn s modernijim sigurnosnim značajkama kojima će se povećati
sigurnost naljepnice vize i spriječiti krivotvorenje. U tom smislu predlaže se zamjena Priloga Uredbi
(EZ) 1683/1995 novim prilogom koji sadržava novu sliku i opći opis nove naljepnice vize EU-a. Kako
bi se omogućilo iskorištavanje postojećih zaliha, predviđeno je šestomjesečno prijelazno razdoblje u
kojem je državama članicama dozvoljeno upotrebljavati stare naljepnice vize. Predviđa se da države
članice uvedu novu naljepnicu vize devet mjeseci nakon što Komisija donese Provedbenu odluku o
dodatnim tehničkim specifikacijama.
Usvojeni su amandmani EP-a na tekst Prijedloga Uredbe EP-a i Vijeća o uvođenju privremenih
autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene
Sporazumom o pridruživanju (u nastavku: „Sporazum“), COM (2016) 631 kako ga je podnijela
Europska komisija. Predmet je vraćen nadležnom Odboru za međunarodnu trgovinu (INTA) na
međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom Poslovnika.
U obrazloženju stajališta EP-a ističe se da bi se dodatnim povlasticama dodijeljenima Ukrajini mogli
poduprijeti gospodarski oporavak i reorijentacija njezina tržišta prema EU-u. Zbog tekućeg sukoba u
istočnoj Ukrajini, ruskih trgovinskih sankcija, gubitka tržišta na istoku i nepovoljnog globalnog
gospodarskog okruženja Ukrajina je suočena s teškom gospodarskom situacijom. Posljedice globalne
recesije još nisu u potpunosti uklonjene. Pozdravlja se produljenje restriktivnih mjera EU-a protiv Rusije
donesenih u lipnju i rujnu 2016.
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Slaže se s preporukom s četvrte sjednice Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i
Ukrajine održane u Kijevu 20. i 21. rujna 2016. da te mjere ostaju na snazi do potpune provedbe
Sporazuma iz Minska i obnove teritorijalne cjelovitosti Ukrajine unutar međunarodno priznatih granica.
Naglašena je potreba za zadržavanjem jedinstvenog stajališta EU-a o tom pitanju.
Posebni zakonodavni postupak (suglasnost/savjetovanje)
- EP je dao suglasnost za Prijedlog odluke Vijeća o uspostavi Višegodišnjeg okvira FRA za razdoblje
2018.-2022., COM (2016) 442. Budući da aktualni petogodišnji Višegodišnji okvir kojim se utvrđuju
tematska područja djelovanja FRA istječe krajem 2017. EK-a je 5. srpnja 2016. podnijela Vijeću
Prijedlog odluke Vijeća o uspostavi Višegodišnjeg okvira FRA za razdoblje 2018.-2022. Vijeće je u
svojem Prijedlogu odluke predložilo sljedeća tematska područja: žrtve kaznenog djela i pristup
pravosuđu; jednakost i diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili
socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo
mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija, ili
na osnovi nacionalnosti; informacijsko društvo, a posebno poštovanje privatnog života i zaštita
osobnih podataka; pravosudna suradnja, osim u kaznenim stvarima; migracije, granice, azil i
integracija izbjeglica i migranata; rasizam, ksenofobija i povezana netrpeljivost; prava djeteta te
integracija i društveno uključivanje Roma.
EP je prihvatio Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ (Direktiva o PDV-u) u
pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise, COM
(2016) 758 s izmjenama u odnosu na tekst koji je podnijela EK-a. Zakonodavni prijedlog nalazi se u
Radnom programu za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017. Prijedlogom izmjene
Direktive o PDV-u državama članicama bi se omogućilo da primjenjuju istu stopu PDV-a na
elektroničke publikacije (na primjer na e-knjige, e-novine i e-časopise) i tiskane publikacije. U skladu
s postojećim pravilima elektroničke publikacije smatraju se „elektronički isporučenim uslugama” i
stoga se na njih primjenjuje porezna stopa od najmanje 15 %. Nasuprot tomu, države članice mogu
oporezivati tiskane publikacije po sniženoj stopi (od najmanje 5 %), dok je nekim državama
članicama odobrena mogućnost oporezivanja po stopi manjoj od 5 % (izrazito snižene stope) ili čak
primjena nulte stope poreza na određene publikacije. Prijedlogom se stoga predlažu manje tehničke
prilagodbe Direktive o PDV-u kako bi se državama članicama omogućila primjena sniženih, vrlo
sniženih i nultih stopa PDV-a na elektroničke publikacije. Prijedlog je dio šireg paketa o PDV-u čija
je svrha usklađivanje pravila o PDV-u s realnim okolnostima u gospodarstvu koje se sve više
digitalizira. Paketom kao cjelinom žele se smanjiti troškovi i složenost za poduzeća povezani s
pridržavanjem propisa, gubici prihoda u državama članicama koji proizlaze iz nepridržavanja propisa
te se nastoji zajamčiti da poduzeća iz EU-a nisu u nepovoljnijem položaju u odnosu na poduzeća
izvan EU-a zbog pravila o PDV-u za uvezenu robu.
II. Glavni naglasci plenarnih rasprava i/ili donesenih rezolucija.
Europa u pokretu
Potpredsjednik EK-a nadležan za energetsku uniju Maroš Šefčovič i povjerenica za promet Violeta Bulc
predstavili su glavne naglaske paketa mjera „Europa u pokretu“ čiji je cilj modernizirati mobilnost i
prometni sektor u EU-u i do 2025. ostvariti pametnu, društveno pravednu i konkurentnu mobilnost.
„Europa u pokretu” prvi je niz od osam zakonodavnih inicijativa usmjerenih na cestovni promet koje za
zadaću imaju povećati sigurnost u prometu, potaknuti pametna naplata cestarina, smanjiti emisije CO2,
onečišćenje zraka i zagušenje te birokracijsko opterećenje za poduzeća, suzbiti nezakonito zapošljavanje
te osigurati primjereni uvjeti i razdoblja odmora za radnike. Dugoročne koristi od tih mjera prijeći će
granice prometnog sektora zahvaljujući promicanju zapošljavanja, rasta i ulaganja, jačanju socijalne
pravednosti, povećavanju mogućnosti izbora za potrošače te usmjeravanju Europe na put prema niskoj
stopi emisija.
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Ovi zakonodavni prijedlozi dopunit će se u sljedećih 12 mjeseci drugim prijedlozima, uključujući
prijedloge o emisijskim normama za automobile i kombije nakon 2020. te prve emisijske standarde za
teška vozila u skladu s današnjim prijedlogom za praćenje podataka o potrošnji goriva i emisija CO2 iz
teških teretnih vozila te izvješćivanje o njima. Tim će se prijedlozima dodatno poticati inovacije,
povećati konkurentnost, smanjiti emisije CO2, poboljšati kvaliteta zraka i javno zdravlje te povećati
sigurnost u prometu.
Većina zastupnika pozdravila je prijedlog Komisije i naglasila potrebu posvećivanja pažnje
radnim uvjetima i pravima za vozače. Nadležan Odbor za promet (TRAN) EP-a zakonodavne
prijedloge počet će razmatrati na sjednici 19. lipnja 2017.
Sloboda medija i pluralizam u Češkoj
Rasprava je održana kao reakcija na audio-snimke u kojoj, navodno, čelnik koalicije stranke
ANO, potpredsjednik Vlade i ministar financija Andrej Babiš upućuje novinare koje zapošljava
njegova medijska grupa kako pisati o političkim rivalima. Povjerenica EK-a nadležna za trgovinu
Cecilia Malmström podsjetila je da su nadležnosti Komisije u području slobode medija i
pluralizma ograničene. Sve države članice imaju obvezu osigurati nezavisnost medija, pluralizam
i slobodu izražavanja i EK pažljivo prati situaciju u državama članicama, među ostalim putem
instrumenta Media Pluralism Monitor (MPM).
Novi Europski konsenzus o razvoju
Vijeće za vanjske poslove (FAC) usvojilo je 19. svibnja 2017. novi Europski konsenzus o razvoju, u
obliku zajedničke izjave Parlamenta, Vijeća i Komisije, u kojemu se određuje novi okvir za razvojnu
suradnju za EU-a i njegove države članice. U Rezoluciji EP naglašava važnost Konsenzusa kao
ključnog strateškog dokumenta za EU i njezine države članice u okviru kojeg su utvrđeni zajednička
vizija, vrijednosti i načela u pogledu provedbe Programa održivog razvoja do 2030. u njihovim
politikama razvojne suradnje. Pozdravlja činjenicu da je u Konsenzusu kao primarni cilj razvojne
politike EU-a prepoznato smanjenje i, dugoročno gledano, iskorjenjivanje siromaštva u skladu s
člankom 208. Ugovora o funkcioniranju EU-a i ponovno naglašava da se taj cilj mora ostvarivati uz
potpuno poštovanje načela učinkovite razvojne suradnje, a to su preuzimanje odgovornosti zemalja u
razvoju za ispunjavanje razvojnih prioriteta, usmjerenost na rezultate, uključiva partnerstva,
transparentnost i odgovornost. EP se zalaže za mehanizme odgovornosti za nadzor i provedbu ciljeva
održivog razvoja i cilja da se 0,7 % bruto nacionalnog dohotka izdvaja za službenu razvojnu pomoć te
poziva EU i njegove države članice da podnesu vremenski raspored postupnog ostvarivanja tih
ciljeva.
Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a
U Rezoluciji EP pozdravlja što je u Globalnoj strategiji EU-a prepoznata važnost promicanja
otpornosti, postavši strateškim prioritetom vanjskog djelovanja EU-a. Među ostalim, EP poziva na
dodjelu dostatnih sredstava za promicanje otpornosti s obzirom na to da je riječ o jednom od
strateških prioriteta EU-a. Smatra da bi uoči donošenja sljedećeg Višegodišnjeg financijskog
okvira bilo korisno strateški promisliti o tome na koji način EU može bolje iskoristiti postojeće
instrumente za vanjsko financiranje i inovativne mehanizme, i dalje ih usklađujući s međunarodno
dogovorenim načelima razvojne učinkovitosti, u cilju sustavnog uključivanja otpornosti u
razvojne strategije i programe te strategije i programe za pružanje pomoći.
Borba protiv antisemitizma
U Rezoluciji EP, među ostalim, poziva na prekograničnu suradnju na svim razinama prilikom
kaznenog progona zločina počinjenih iz mržnje. Države članice poziva se na imenovanje
nacionalnih koordinatora za suzbijanje antisemitizma te da promiču poučavanje o holokaustu u
školama. Članovi nacionalnih i regionalnih parlamenata i ostali političari potiču se da sustavno i
javno osuđuju antisemitske izjave.
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Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 12. – 15. lipnja 2017.
Ključna rasprava bila je posvećena pripremama sastanka Europskog vijeća (EV) koji će se održati
22. i 23. lipnja 2017. u Bruxellesu i na čijem će dnevnom redu biti pitanja iz područja migracija,
sigurnosti i obrane te gospodarstva, konkretno radna mjesta, rast i konkurentnost. Na marginama
sastanka, EV u sastavu EU27 razmotrit će najnovija zbivanja u vezi s pregovorima slijedom
obavijesti Ujedinjene Kraljevine (UK) na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (EU) –
Brexit. Očekuje se potvrda postupovnih aranžmana za preseljenje agencija EU-a koje se trenutačno
nalaze u UK.
U sklopu sjednice svečano je obilježena 30. godišnjica Erasmus+ programa uz ceremoniju dodjele
simbolične nagrade za devet milijuntog sudionika programa Erasmus+. Od pokretanja programa
Erasmus 1987., kada je sudjelovalo 11 država i 3200 studenata, devet milijuna osoba dobilo je
priliku studirati, osposobljavati se, volontirati ili stjecati profesionalno iskustvo u inozemstvu.
Program Erasmus+ stvoren je 2014., a u njemu su u jedinstvenom okviru EU-a objedinjene sve
inicijative u područjima obrazovanja, osposobljavanja, rada s mladima i sporta. U programu
trenutačno sudjeluju 33 europske države (svih 28 država članica i Turska, Makedonija, Norveška,
Island i Lihtenštajn), a u manje od tri godine više od dva milijuna ljudi imalo je koristi od iskustva
u programu Eramus+.
I. Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta.
Redovni zakonodavni postupak
Nakon prethodne rasprave EP je usvojio stajalište u prvom čitanju (u formi zakonodavne
rezolucije) radi donošenja:
- Odluke EP-a i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na
mediteranskom području (PRIMA) koje zajednički poduzima nekoliko država članica, COM
(2016) 662. Cilj programa PRIMA je provedba zajedničkog programa za razvoj i prihvaćanje
inovativnih i integriranih rješenja kojima bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost, zaštita i održivost
proizvodnje hrane i opskrbe vodom na mediteranskom području. Programom PRIMA trebalo bi se
pridonijeti ostvarenju nedavno dogovorenih ciljeva održivog razvoja i budućoj Strategiji održivog
razvoja Europe. U zajednički program PRIMA uključeno je 19 zemalja:– 11 država članica:
Hrvatska, Cipar, Češka, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Portugal, Slovenija i
Španjolska;– 8 trećih zemalja: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Tunis i Turska. Od
tih zemalja, 14 ih je pristalo zajednički poduzeti inicijativu PRIMA (Cipar, Češka, Egipat,
Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Libanon, Luksemburg, Malta, Maroko, Portugal, Španjolska i
Tunis). Vijeće je, nakon neformalnog trijaloga, postiglo dogovor o kompromisnom tekstu Prijedloga odluke 26. travnja 2017.
- Uredbe EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za
pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama, COM (2016)
778. Kako bi se državama članicama i regijama pogođenima katastrofama velikih razmjera ili
regionalnim prirodnim katastrofama osigurala dodatna i djelotvorna potporu iz Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR), EK-a predlaže uvođenje zasebne prioritetne osi za operacije obnove uz
potporu EFRR-a u okviru operativnog programa. S obzirom na potencijalnu snagu učinka takvih
prirodnih katastrofa, predlaže se mogućnost osiguranja cjelokupnog financiranja takvih operacija iz
EFRR-a, bez potrebe za nacionalnim sufinanciranjem. Operacije koje će se financirati u okviru te
prioritetne osi povezane su s obnovom nakon katastrofa velikih razmjera ili regionalnih prirodnih
katastrofa, kao što je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti
EU-a.
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- Uredbe EP-a i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju
izvan snage Direktive 2010/30/EU, COM (2015) 341. EV utvrdilo je u listopadu 2014. indikativni
cilj na razini EU-a od najmanje 27 % za poboljšanje energetske učinkovitosti do 2030., odnosno cilj
smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40 % do 2030. Zakonodavni prijedlog nadovezuje se na
Okvirnu strategiju za energetsku uniju i cilj je njime zamijeniti Direktivu 2010/30/EU o označivanju
potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i
standardiziranih informacija o proizvodu. Kućanski aparati ubuduće će se označavati oznakama A
do G koje će pokazivati njihovu potrošnju energije, umjesto dosadašnjih oznaka A + / A ++ / A
+++. Odredbe koje se odnose na informacije koje trebaju biti uključene u bazu podataka o
proizvodima primjenjuju se od 1. siječnja 2019. Vijeće je, nakon neformalnog trijaloga, postiglo
dogovor o kompromisnom tekstu Prijedloga uredbe 5. travnja 2017.
- Odluke EP-a i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za
Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033., COM (2016) 400. Europske
prijestolnice kulture 2020. bit će Rijeka i irski Galway. Cilj je Odluke br. 445/2014/EU očuvanje i
promicanje kulturnog bogatstva i raznolikosti kultura u Europi, naglašavanje njihovih zajedničkih
značajki uz povećanje osjećaja građana da pripadaju zajedničkom kulturnom prostoru čime se potiču
uzajamno razumijevanje i međukulturni dijalog, stavljanje u prvi plan zajedničkog kulturnog naslijeđa
te poticanje kulturnog doprinosa dugoročnom razvoju gradova, što može obuhvaćati i njihova okolna
područja, u skladu s njihovim strategijama i prioritetima, u svrhu poticanja pametnog, održivog i
uključivog rasta.
Usvojeni su amandmani na tekst Prijedloga uredbe EP-a i Vijeća o obvezujućem godišnjem
smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu
energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma (smanjenje emisija za 40% u
usporedbi s razinom iz 1990., op.a.) te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 EP-a i Vijeća o mehanizmu
za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim
informacijama u vezi s klimatskim promjenama, COM (2016) 482 kako ga je podnijela EK.
Predmet je vraćen nadležnom Odboru okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) na
međuinstitucijske pregovore u skladu s čl. 59. st. 4., četvrtim podstavkom Poslovnika. Putem
amandmana EP se zalaže za bolje promicanje dugoročne predvidljivost, jamčenje dosljednosti s
drugim politikama, posebno s ciljevima energetske učinkovitosti EU-a, te omogućavanje dostatne
fleksibilnosti i solidarnosti među državama članicama.
Delegirani i provedbeni akti
U skladu s čl. 105. st. 3. Poslovnika, EP je uložio prigovor na Delegiranu uredbu Komisije od 15.
veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se
odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade
poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru
dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za
obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu
proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 EP-a i Vijeća
(2017/2571(DEA)).
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:
- Uredba EP-a i Vijeća o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem
tržištu, COM (2015) 627 – D.E.U. br. 16/016,
- Uredba EP-a i Vijeća o žigu EU-a, COM (2016) 702,
- Direktiva EP-a i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava, COM (2015) 616,
- Uredba EP-a i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila, COM (2016) 273,
- Uredba EP-a i Vijeća o novčanim fondovima, COM (2013) 615,
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- Uredba EP-a i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih
papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive
2003/71/EZ, COM (2015) 583. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu za razmatranje
stajališta Republike Hrvatske za 2016.
Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava navedenih zakonodavnih akata u
Službenom listu EU-a.
Međuinstitucijski pregovori tijekom redovnog zakonodavnog postupka (trijalog)
Nadležni odbori EP-a, u skladu sa čl. 69.c Poslovnika, nakon usvajanja zakonodavnih izvješća
donijeli su odluke o stupanju u međuinstitucijske pregovore prije prvog čitanja u EP-u o sljedećim
zakonodavnim prijedlozima:
- Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije
i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br.
1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br.
652/2014 EP-a i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU EP-a i Vijeća, COM (2016) 605.
- Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uspostavi sustava Eurodac za usporedbu otisaka prstiju za
učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje
države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država
članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva radi identificiranja državljanina
treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s
podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog
progona, COM (2016) 272. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu Sabora za
razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017.
- Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih
opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, COM (2017) 38.
II. Glavni naglasci plenarnih rasprava i/ili donesenih rezolucija.
Dokument za razmatranje o produbljenju EMU-a do 2025., COM (2017) 291
Nadovezujući se na Bijelu knjigu o budućnosti Europe, EK-a je 31. svibnja 2017. objavila
Dokument za razmatranje o produbljenju EMU-a koji se temelji na Izvješću petorice
predsjednika, a cilj mu je u nadolazećem razdoblju potaknuti sveobuhvatnu raspravu o EMU-u i
pridonijeti izgradnji zajedničke vizije njezina budućeg oblika. U Dokumentu se u obzir uzimaju
rasprave provedene u državama članicama i stajališta ostalih institucija EU-a, utvrđuju konkretne
mjere koje se mogu poduzeti do izbora za EP 2019. i niz mogućnosti za razdoblje nakon toga u
kojem bi se trebala dovršiti struktura EMU-a.
U uvodu Dokumenta konstatira se da „EMU još uvijek zakazuje u tri područja“: i) još nije
sposobna ukloniti društvene i gospodarske razlike među članicama europodručja i unutar njih,
koje su posljedica krize, ii) spomenute društvene i gospodarske razlike (centrifugalne sile) imaju
teške političke posljedice i, ako se ne suzbiju, mogle bi oslabiti podršku građana euru te umjesto
zajedničke vizije budućnosti stvoriti različite percepcije izazova i iii) još uvijek nije u potpunosti
otporna na šokove.
Dokumentom se predviđa djelovanje u sljedeća tri ključna područja:
1.) dovršetak istinske financijske unije – integriran dobro funkcionirajući financijski sustav –
dovršetak bankovne unije i napredak u pogledu smanjenja i podjele rizika u bankarskom sektoru;
mjere za povećanje otpornosti europskih banaka; ostvarivanje napretka u području unije tržišta
kapitala, odnosno osiguravanje raznovrsnijih i inovativnijih načina financiranja za realno
gospodarstvo, među ostalim i na tržištima kapitala.
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2.) uspostava integriranije ekonomske i fiskalne unije – konvergencija prema otpornijim
gospodarskim i društvenim strukturama u državama članicama – jačanje postojećih elemenata
poput Europskog semestra; povezivanje financijske pomoći iz proračuna EU-a sa strukturnim
reformama; poboljšanje kapaciteta makroekonomske stabilizacije europodručja.
3.) učvršćivanje demokratske odgovornosti i jačanje institucija europodručja – veća odgovornost
država članica unutar zajedničkog pravnog okvira – preispitivanje ravnoteže između Komisije i
Euroskupine; imenovanje stalnog predsjednika Euroskupine; riznica europodručja i proračun
europodručja; europski monetarni fond.
Ispred EK-a u raspravi su sudjelovali potpredsjednik nadležan za euro i socijalni dijalog Valdis
Dombrovskis i povjerenik nadležan za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre
Moscovici koji su istaknuli potrebu pravovremenog djelovanja, odnosno korištenja trenutnog
političkog momenta u EU-u za produbljivanje EMU-a. Klub zastupnika EPP-a i S&D-a pozdravio je
Komisijin Dokument, posebice inicijative usmjerene na povećanje odgovornosti, transparentnosti i
solidarnosti između država članica. ALDE je pozvao na punu provedbu donesenih mjera u državama
članicama prije razmatranja uvođenja novih. Klub zastupnika Zeleni/ESS pozdravio je promicanje
solidarnosti između država članica i uspostavu fiskalne unije, no smatra da Dokumentu Komisije,
općenito, nedostaje vizije i političke volje za djelovanje. Klub zastupnika EKR-a, GUE/NGL-a i
EFDD-a kritički su se osvrnule na prijedlog Komisije.
Do kraja lipnja 2017. očekuje se objava dokumenta za razmatranje na temu budućnosti financija
EU-a. Do sada je EK-a objavila još tri dokumenta za razmatranje, o svladavanju globalizacije,
socijalnoj dimenziji Europe te o budućnosti europske obrane.
Napredak Kosova, Makedonije i Srbije u 2016.
„Beograd i Priština trebaju uložiti više napora u normalizaciju odnosa kako bi se približili EU-u,
dok bi se Skopje trebalo obvezati na snažne europske reforme“, glavne su poruke predmetnih
rezolucija EP-a. Stajališta hrvatskih zastupnika u EP-u dostupna su ovdje.
Kosovo. U Rezoluciji se pozdravlja stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
između EU-a i Kosova 1. travnja 2016. i poziva kosovsku Vladu da se usredotoči na provedbu
sveobuhvatnih reformi s ciljem ispunjavanja obveza u okviru ovog Sporazuma. EP pozdravlja
prijedlog Komisije za odobravanje liberalizacije viznog režima, no tek nakon što Kosovo ispuni sve
zadane kriterije. EP je izrazio zabrinutost zbog ukorijenjene snažne polarizacije političke scene kao
i žaljenje zbog sporog napretka Kosova u izgradnji adekvatnih i učinkovitih administrativnih
kapaciteta, osobito u području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te pravosuđa.
Napominje se da pet država članica još nije priznalo Kosovo (114 od 193 države članice UN-a,
uključujući 23 od 28 država članica EU-a priznaje neovisnost Kosova) i naglašava se da bi se tim
priznanjem doprinijelo normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i povećala vjerodostojnost
vlastite vanjske politike EU-a. Kosovo i Srbiju se poziva na snažniji angažman i demonstraciju
postojane političke volje u pogledu normalizacije odnosa kao i da se suzdrže od bilo kakvih poteza
koji bi ugrozili dosad postignuti napredak u tom procesu.
Makedonija. U Rezoluciji, EP pozdravlja formiranje nove vlade 31. svibnja 2017. i poziva sve
političke stranke da djeluju u duhu pomirenja i u zajedničkom interesu svih građana te da
surađuju na obnovi povjerenja u zemlju i njezine institucije. Novu se vladu poziva da usvoji i u
potpunosti provede reforme u području vladavine prava, pravosuđa, borbe protiv korupcije,
temeljnih prava, unutarnjih poslova i dobrosusjedskih odnosa. EP ponovno naglašava svoju
potporu otvaranju pregovora o pristupanju, pod uvjetom da se ostvari napredak u provedbi
Sporazuma iz Pržina kako bi se osigurala njegova potpuna, konkretna i održiva provedba te
opipljiv napredak u provedbi hitnih reformskih prioriteta u vezi sa sistemskim reformama, te
poziva Vijeće da prvom prilikom razmotri pitanje pregovora o pristupanju.
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Srbija. U Rezoluciji, EP pozdravlja stalan angažman Srbije na putu integracije u EU i njezin
konstruktivan i dobro pripremljen pristup pregovorima, uključujući otvaranje pregovora o
ključnim poglavljima 23. (pravosuđe i temeljna prava) i 24. (pravda, sloboda i sigurnost). Srbiju
se poziva da poboljša provedbu novih zakona i politika, uspostavi primjeren i učinkovit
administrativni kapacitet, poduzme dodatne napore za uključivanje civilnog društva u političke
dijaloge, osigura neovisnost pravosuđa u praksi, revidira Ustav s ciljem jamčenja neovisnosti
ključnih institucija i zaštite temeljnih prava, pojača napore u području borbe protiv korupcije i
organiziranog kriminala te da uspostavi odgovarajući institucionalni okvir za povlačenje sredstava
iz pretpristupnih fondova. EP ponovno poziva Srbiju da u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz
njezina statusa zemlje kandidatkinje uloži veće napore i postupno uskladi svoju vanjsku i
sigurnosnu politiku s politikom EU-a, između ostalog, i svoju politiku o Rusiji. U području
regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa, EP „pozdravlja činjenicu da je Srbija i dalje
konstruktivno predana bilateralnim odnosima s drugim zemljama kandidatkinjama i susjednim
državama članicama EU-a“, potiče Srbiju „da zajedno sa susjednim zemljama uloži veće napore u
rješavanje bilateralnih pitanja u skladu s međunarodnim pravom“, ponovno poziva srpske vlasti
da olakšaju pristup arhivima koji se tiču nekadašnjih jugoslavenskih republika, poziva Srbiju da u
potpunosti provodi bilateralne sporazume sa susjednim zemljama i naglašava da „otvoreni
bilateralni sporovi ne bi trebali imati štetan učinak na proces pristupanja“ te potiče Srbiju da
poboljša suradnju sa susjednim državama članicama EU-a, posebno na graničnim područjima.
Pozdravlja se poboljšanje odnosa Beograda i Prištine i poziva obje strane da nastave provoditi sve
sporazume koji su već postignuti.
Stanje ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva na Sredozemlju.
U Rezoluciji, između ostaloga, EP ističe potrebu jasnog definiranja obalnog, malog obalnog i
tradicijskog ribolova u skladu sa socioekonomskim karakteristikama i primjenjujući regionalni
pristup. Mišljenja je da bi, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih oblika ribolova, trebalo
dopustiti određena odstupanja u pogledu korištenja pojedinih ribolovnih alata i tehnika koji
svojom specifičnošću određuju identitet i način života obalnih područja i predstavljaju dio
kulturno-povijesne i tradicijske baštine. Nadalje, EP smatra ključnim poboljšati uvjete rada ribara,
počevši od dostojanstvene naknade i poštenog tržišnog natjecanja, uz usmjeravanje posebne
pozornosti na visoku stopu nesreća u tom sektoru i visok rizik od profesionalnih bolesti. EP
predlaže da države članice uspostave instrumente potpore dohotku, uz propisno poštovanje
zakona i običaja svake države članice, te da osnuju fond za stabilnu naknadu za dohodak kako bi
se pokrila razdoblja zabrane ribolova zbog nepovoljnih klimatskih pojava koje mogu dovesti do
obustave te aktivnosti, kao i do razdoblja odmora (biološko obnavljanje) u cilju zaštite životnog
ciklusa iskorištavanih vrsta.
Kohezijska politika EU-a.
EP je donio dvije nezakonodavne rezolucije, o temeljima za Kohezijsku politiku EU-a nakon
2020. te o jačanju sudjelovanja partnera i vidljivosti rezultata europskih strukturnih i
investicijskih fondova, gdje poziva Komisiju da iznese sveobuhvatan zakonski prijedlog za jaku i
djelotvornu Kohezijsku politiku nakon 2020. Detaljnije informacije o korištenju sredstava u
okviru Kohezijske politike EU-a u Hrvatskoj dostupne su ovdje.
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III. Ostalo.
Migracije.
Komisija je 14. lipnja 2017. objavila 13. izvješće o napretku u provedbi programa EU-a za hitno
premještanje i preseljenje u kojemu se ocjenjuju mjere provedene u prvih pet mjeseci 2017. i ističu hitne
akcije koje je potrebno poduzeti u okviru programa za premještanje. Nastavno na najavu izrečenu u 12.
izvješću, EK-a je protiv Češke, Mađarske i Poljske pokrenula postupak zbog povrede prava EU-a
budući da ove tri države članice još nisu započele s premještanjem ili u gotovo godinu dana nisu
preuzele obveze za Italiju i Grčku (Mađarska i Poljska sustavno odbijaju sudjelovati u programu, Češka
nije premjestila niti jednu osobu od kolovoza 2016.). Govoreći na plenarnoj sjednici, predsjednik EK-a
Juncker ponovno je istaknuo važnost solidarnosti u području migracija te naglasio da je Komisija
pokrenula postupke zbog povrede „ne zato da bi kaznila države članice, već da bi zajamčila primjenu
zajednički usuglašenog zakonodavstva EU-a“.
Plava karta EU-a.
Nadležni Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) usvojio je 15. lipnja
zakonodavno izvješće o Prijedlogu direktive o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja
radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika (Direktiva o plavoj karti EU-a, COM (2016) 378) kojim
se nastoji poboljšati sposobnost EU-a za privlačenje i zadržavanje visokokvalificiranih državljana trećih
zemalja te za povećanje njihove mobilnost i pronalazak novih poslova u različitim državama članicama.
Cilj je povećati sposobnost EU-a za učinkovit i spreman odgovor na postojeće i nove potrebe za
visokokvalificiranim državljanima trećih zemalja i riješiti problem nedostatka vještina kako bi se
povećao doprinos gospodarskog useljavanja jačanju konkurentnosti gospodarstva EU-a i uklanjanju
posljedica starenja stanovništva. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu za razmatranje
stajališta RH za 2017.
Reforma zajedničkog europskog sustava azila.
Nadležni Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) usvojio je 15. lipnja
zakonodavno izvješće o Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih
zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica
ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive
Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim
boravištem, COM (2016) 466. Zakonodavni prijedlog nalazi se u Radnom programu za razmatranje
stajališta RH za 2017.
Oporezivanje.
Nadležni Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) i Odbor za pravna pitanja (JURI) usvojili
su 12. lipnja zakonodavno izvješće o Prijedlogu direktive EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU
u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica, COM (2016)
198. U cilju poboljšanja javnog nadzora i globalne transparentnosti poduzeća, multinacionalne tvrtke
trebat će, ubuduće, objavljivati relevantne podatke za sve zemlje u svijetu u kojima ostvaruju dobit, a
kako bi se porez plaćao ondje gdje se dobit doista i ostvaruje. Odbori nisu uspjeli postići kvalificiranu
većinu potrebnu za donošenje odluke o pokretanju međuinstitucijskih pregovora (trijalog) te će izvješće
biti upućeno na glasovanje na plenarnoj sjednici.
Registar transparentnosti.
Konferencija predsjednika EP-a 15. lipnja donijela je odluku o pokretanju međuinstitucijskih pregovora
(trijalog) o Prijedlogu međuinstitucijskog sporazuma o obveznom registru transparentnosti za sve
institucije EU-a, COM (2016) 627 i imenovala potpredsjednicu EP-a Sylvie Guillaume (S&D, FR) i
predsjednicu Odbora za ustavna pitanja (AFCO) Danutu Huebner (EPP, PL) pregovaračicama EP-a.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 3. do 6. srpnja 2017. u Strasbourgu.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u lipnju 2017. na dva sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na kojima se raspravljalo:
19. lipnja – predstavljanje Radne skupine za pripremu i vođenje pregovora s Ujedinjenom
Kraljevinom (UK) u skladu s člankom 50. UEU-a;
26. lipnja – razmjena mišljenja s v.d. ravnatelja Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima EP
-a Markusom Winklerom na temu rada Uprave za odnose s nacionalnim parlamentima i Brexita;
razmjena mišljenja s glavnim ravnateljem Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja
(EPRS) EP-a Anthonyjem Teasdaleom na temu rada EPRS-a te s predstavnicima EK-a na temu
Dokumenta za razmatranje o produbljenju Ekonomske i monetarne unije (EMU) do 2025.
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.

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 lipnju 2017.
21. lipnja – Bruxelles – Konferencija na visokoj razini o upravljanju migracijama
U Europskom parlamentu u Bruxellesu održana je Konferencija na visokoj razini o upravljanju
migracijama s ciljem pronalaska izvedivih rješenja migracijske krize i ispunjenja očekivanja
europskih građana, na inicijativu predsjednika EP-a Antonia Tajanija i uz potporu relevantnih
odbora EP-a koji se bave migracijama, prvenstveno Odbora za građanske slobode, pravosuđe i
unutarnje poslove (LIBE), Odbora za vanjske poslove (AFET), Pododbora za sigurnost i obranu
(SEDE) i Odbora za razvoj (DEVE).
Konferencija je okupila više od 700 sudionika, uključujući izvjestitelje EP-a za ključne dosjee u
području migracija, članove parlamentarnih odbora, zastupnike iz nacionalnih parlamenata država
članica te predstavnike ostalih institucija, savjetodavnih tijela i agencija EU-a, međunarodnih
agencija, civilnog društva i akademske zajednice radi razmjene mišljenja o izazovima povezanim s
migracijama te promišljanja buduće globalne strategije čiji bi cilj trebao biti upravljanje
migracijskim tokovima i njihovo zaustavljanje te jamčenje sigurnosti i stabilnosti na vanjskim
granicama EU-a.
Uvodna izlaganja održali su predsjednik EP-a Antonio Tajani, predsjednik EK-a Jean-Claude Juncker,
visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i predsjednik
libijske vlade nacionalnog jedinstva Fayez Mustafa al-Sarraj. Kada je riječ o upravljanju migracijama,
Tajani, Juncker i Mogherini podcrtali su potrebu da sve države članice EU-a pokažu solidarnost i među
sobom pravično podijele odgovornost, a ako to odbijaju moraju snositi posljedice. U tom smislu
pozitivno su se osvrnuli na pokretanje postupka zbog povrede prava EU-a protiv Češke, Mađarske i
Poljske budući da ove tri države članice još nisu započele s premještanjem ili u gotovo godinu dana nisu
preuzele obveze za Italiju i Grčku.

stranica 20

U okviru Konferencije održana su tri okrugla stola u kojima je bilo govora o upravljanju azilom i
migracijama i u tom smislu podjeli odgovornosti među državama članicama, promicanju integracije
te rješavanju glavnih uzroka migracija, poticanju stabilnog i uspješnog socioekonomskog okruženja
u trećim zemljama te o jačanju unutarnje sigurnosti EU-a i osiguravanju vanjskih granica Unije.
Ispred Hrvatskoga sabora na Konferenciji i u radu Okruglog stola o poticanju stabilnog i uspješnog
socioekonomskog okruženja u trećim zemljama sudjelovao je predsjednik Odbora za unutarnju
politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić.
22. lipnja – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora „Uspostava europskog mehanizma za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava - uloga nacionalnih parlamenata“
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a organizirao je razmjenu
mišljenja s nacionalnim parlamentima, EK-a, Vijećem EU-a i civilnim društvom na temu uspostave
europskog mehanizma za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava i uloge nacionalnih
parlamenata.
Sastankom je predsjedala članica LIBE-a i izvjestiteljica EP-a za uspostavu mehanizma EU-a za
demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava Sophia in t'Veld (ALDE, NL) koja je izrazila nadu u
održavanje, u budućnosti, redovitih godišnjih razmjena mišljenja između zastupnika EP-a i nacionalnih
parlamenata država članica na temu stanja demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u EU-u,
odnosno u državama članicama. U cilju unapređenja dijaloga između zastupnika nacionalnih parlamenata i EP-a, predložila je nacionalnim parlamentima imenovanje izvjestitelja za demokraciju, vladavinu
prava i temeljna prava koji bi bili kontakt-točka između nacionalnih parlamenata i EP-a. Ovih 28
zastupnika zajedno sa zastupnicima EP-a tvorili bi svojevrsni stalni međuparlamentarni odbor u okviru
kojega bi razmatrali prijedloge EP-a iz područja zaštite temeljnih vrijednosti na kojima počiva EU.
U prvom panelu naslova „Prema demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima na razini EU –
međuinstitucionalna perspektiva i uloga nacionalnih parlamenata“ uvodna izlaganja održali su zamjenik
glavnog ravnatelja Glavne uprave EK-a za pravosuđe i zaštitu potrošača (DG JUST) Francisco Fonseca
Morillo i predsjednik Odbora za europske poslove češkog Senata Vaclav Hampl. Drugi panel bio je posvećen ulozi nacionalnih parlamenata u promicanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.
Uvodna izlaganja imali su izvjestitelj EP-a za godišnje izvješće o stanju temeljnih prava u EU-u u 2016.
Frank Engel (EPP, LU), predsjednica Europske mreže sudbenih vijeća (ENCJ) Nuria Abad, v.d.
ravnatelja Uprave EK-a za temeljna prava i prava država Emmanuel Crabit i predsjednik Odbora za
institucije i Ustav luksemburškog Parlamenta Alex Bodry.
U raspravi su zastupnici pozdravili jačanje dijaloga između EP-a i nacionalnih parlamenata u području
demokracije, vladavine prava i temeljnih prava s ciljem osiguravanja punog poštovanja ovih vrijednosti
u praksi. Sudionici rasprave podržali su sve aktivnosti usmjerene na poboljšanje zaštite vrijednosti na
kojima počiva EU, no većina je bila sklonija tome da se prvo iskoristi puni potencijal postojećih, a tek
onda krene s uspostavom novih mehanizama poput predloženog mehanizma za demokraciju, vladavinu
prava i temeljna prava. Pritom bi trebalo izbjeći preklapanje i dupliciranje struktura i osigurati
sudjelovanje građana u postupku.
Hrvatski sabor, odnosno nadležni Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na sastanku je
sudjelovao putem pisanog doprinosa u vidu odgovora na upitnik koji je dostavljen uz poziv.
Detaljnije informacije o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava,
uključujući očitovanje EK-a na Rezoluciju EP-a iz siječnja 2017., dostupne su ovdje.
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Parlamentarna dimenzija estonskog predsjedanja Vijećem Europske unije
1. srpnja – 31. prosinca 2017.
Parlamentarna dimenzija estonskog predsjedanja Vijećem EU-a predviđa sljedeće sastanke:
9. – 10. srpnja – Tallinn – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
7. – 9. rujna – Tallinn – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj
politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
21. – 22. rujna – Tallinn – sastanak predsjednika odbora nacionalnih parlamenta država članica
EU-a na temu prometnog povezivanja Europe
9. – 10. listopada – Europski parlament/Bruxelles – konstituirajući sastanak Zajedničke skupine
za parlamentarni nadzor aktivnosti Europola (JPSG), pod zajedničkim predsjedanjem EP-a i
estonskog parlamenta
30. – 31. listopada – Tallinn – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj
koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji
26. – 28. studenoga – Tallinn – 58. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata
Europske unije (COSAC)
28. – 29. siječnja 2018. – Tallinn – sastanak glavnih tajnika parlamenata država članica EU-a
22. – 24. travnja 2018. – Tallinn – Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije
Najave ostalih sastanaka u okviru međuparlamentarnih aktivnosti
u Europskoj uniji
1. srpnja – 31. prosinca 2017.
19. srpnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta
(CONT); sastanak s Odborom za europske poslove
25. ili 28. rujna (tbc) – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o
unapređivanju parlamentarne suradnje radi nadzora proračuna u podijeljenom upravljanju, u
organizaciji Odbora za proračunski nadzor (CONT) EP-a
10. listopada – Europski parlament/Bruxelles – razmjena mišljenja s nacionalnim parlamentima o
preporukama za države članice u okviru Europskog semestra; razmjena mišljenja s nacionalnim
parlamentima o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit, u organizaciji Odbora za
gospodarsku i monetarnu politiku (ECON) EP-a
11. listopada – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o praćenju
rasprave o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja (AFCO)
EP-a
21. studenoga – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o
implementaciji Europskog konsenzusa o razvoju i ciljeva održivog razvoja, u organizaciji Odbora
za razvoj (DEVE) EP-a
21. studenoga – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o stanju
Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike
(ZSOP), u organizaciji Odbora za vanjske poslove (AFET) EP-a
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21. studenoga – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o stanju
borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja u okviru Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad
ženama s posebnim naglaskom na potvrđivanje Istanbulske konvencije (Konvencije Vijeća
Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, u organizaciji Odbora
za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a
22. studenoga – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o
Kohezijskoj politici, s naglaskom na budućnost Kohezijske politike do 2020., u organizaciji
Odbora za regionalni razvoj (REGI) EP-a
7. prosinca – Europski parlament/Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora na temu
migracija, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE)
EP-a
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za srpanj 2017.
9. – 10. srpnja – Tallinn – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za
poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
19. srpnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta
(CONT); sastanak s Odborom za europske poslove
20. srpnja – Zagreb – posjet visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu
politiku Federice Mogherini; sastanak s Odborom za europske poslove, Odborom za vanjsku
politiku i Odborom za obranu
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