BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru sadrži mjesečni pregled aktivnosti Hrvatskoga sabora
povezanih s europskim poslovima. Prethodni brojevi biltena dostupni su u
elektroničkom izdanju na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora.

Bilten br. 12
Kolovoz 2015.

Tema broja:

Europski sigurnosni program

Sadržaj:

str.

Europska komisija usvojila je 28. travnja ove godine Europski program sigurnosti te time ispunila
jednu od obveza iz političkih smjernica predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera.
Ovim Programom zamjenjuje se prethodna strategija donesena 2010. i utvrđuje strategija Unije za
rješavanje sigurnosnih prijetnji u EU-u tijekom razdoblja 2015. – 2020.
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Cilj Europske unije je osigurati da građani Unije žive na području slobode, sigurnosti i pravde, bez
unutarnjih granica, te da istovremeno budu sigurni, slobodni i dobro zaštićeni kuda god se kretali
unutar Europe. Na taj se način u potpunosti poštuju vrijednosti Unije, uključujući vladavinu prava i
temeljna ljudska prava.

Zakonodavne aktivnosti
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uniji
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Aktivnosti službenika

8

(nova inicijativa iz Programa rada Europske komisije za 2015.)

S obzirom na to da su se posljednjih godina pojavile nove i složene prijetnje, s prekograničnim i
međusektorskim oblikom, uzrokovane nestabilnošću u neposrednom susjedstvu EU-a i
promjenjivim oblicima radikalizacije, nasilja i terorizma, istaknula se potreba za daljnjom
sinergijom i bližom suradnjom na svim razinama država članica i europskih institucija.
Ovim Programom će se potaknuti bolja razmjena informacija, povećati operativna suradnja i
uzajamno povjerenje, uz oslanjanje na sve dostupne politike i alate EU-a, te će se osigurati da se na
unutarnjim i vanjskim dimenzijama sigurnosti radi zajednički. Iako EU i dalje mora pozorno pratiti
druge nove prijetnje, za koje bi također trebao usklađen odgovor EU-a, prioriteti Programa su
terorizam, organizirani i kibernetički kriminal, kao međusobno povezana područja koja imaju
snažnu prekograničnu dimenziju i na kojima se djelovanjem EU-a mogu postići znatni rezultati.
U okviru Programa, predviđene su mjere kojima će se osigurati dodana vrijednost za EU:
i) Pospješivanje razmjene informacija između tijela za provedbu zakona i agencija EU-a
Komisija će raditi na uvođenju dodatnih kategorija za aktiviranje upozorenja i promicati uporabu
Schengenskog informacijskog sustava (SIS) zajedno s bazom podataka Interpola o izgubljenim i
ukradenim putnim ispravama (SLTD). Također, Europski informacijski sustav kaznenih evidencija
(ECRIS), koji koristi 26 država članica, prošiti će se kako bi se bilježili i razmjenjivali podaci o
državljanima trećih zemalja koji su osuđeni u EU-u.
ii) Povećanje operativne policijske suradnje
Europska komisija promicat će redovitiju aktivaciju zajedničkih istražnih timova u državama
članicama (JIT – policijski službenici iz nekoliko država članica tijekom određenog razdoblja za
istraživanje specifičnih prekograničnih slučajeva) te osigurati uključenost trećih zemalja u
međunarodne istrage JIT-ova. Također, Europska komisija poboljšat će koordinaciju rada agencija
EU-a (posebno Europola i Eurojusta) kako bi se u cijelosti iskoristio njihov potencijal za potporu
državama članicama.
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iii) Poticanje osposobljavanja i sufinanciranja za sigurnost na razini EU-a
Komisija će uskladiti korištenje nedavno osnovanog Fonda za unutarnju sigurnost (ISF), koji raspolaže ukupnim
proračunom od oko 3,8 milijardi EUR za razdoblje od 2014. – 2020., s prioritetima iz Programa, a posebno će se
usmjeriti na jačanje razmjene informacija, ažuriranje nacionalnih odjela Schengenskog informacijskog sustava i
jačanje prekogranične suradnje. Također, Komisija će ojačati rad Europske policijske akademije (CEPOL) za
pripremu policijskih službenika za učinkovitu suradnju. Nacionalne policijske akademije također će se moći
koristiti sredstvima EU-a kako bi prekogranična suradnja postala standardni dio posla nacionalnih policijskih
službi.
Imajuću u vidu tri glavna prioriteta, u borbi protiv terorizma Program se oslanja na jačanje uloge Europola, pri
kojem će se osnovati Europski protuteroristički centar kao sigurni centar za razmjenu informacija između država
članica, uz potporu Centra za kibernetički kriminal (EC3). Osim toga, ojačat će se i borba protiv financiranja
terorizma. Kako bi se spriječila radikalizacija na Internetu, Komisija će zajedno s informatičkim tvrtkama
pokrenuti forum na razini EU-a, s ciljem razvijanja alata protiv terorističke promocije.
U borbi protiv organiziranog kriminala uspostavit će se učinkovite mjere za praćenje „traga novca”, jačanjem
ovlasti financijskih obavještajnih jedinica radi boljeg praćenja financijskog poslovanja mreža organiziranog
kriminala, kao i jačanja ovlasti nadležnih nacionalnih tijela za zamrzavanje i zapljenu nezakonito stečenih
sredstava. Pravni okvir o vatrenom oružju također će se revidirati kako bi se kriminalcima i teroristima smanjio
pristup oružju.
U istragama kibernetičkog kriminala predlaže se jačanje kapaciteta tijela za provedbu zakona, posebice u okviru
Europolovog Europskog centra za kibernetički kriminal, te uklanjanje prepreka u kaznenim istragama o
kibernetičkom kriminalu, posebno u odnosu na pristup dokazima. Usporedno s time, prioritet se dodjeljuje
provedbi postojećeg zakonodavstva o napadima na informacijske sustave i o borbi protiv seksualnog
iskorištavanja djece.
Također, jedan od važnijih zakonodavnih prijedloga na ovom području, o kojem se raspravlja od 2011., odnosi se
na evidenciju imena putnika (PNR – Passenger Name Record). Riječ je o Prijedlogu direktive Vijeća i Europskog
parlamenta o korištenju podataka popisa imena putnika za sprječavanje, otkrivanje, istragu i progon kaznenih
djela terorizma i teškog kriminala, kojim se obvezuju zračni prijevoznici da državama članicama dostavljaju
podatke o putnicima koji dolaze, odnosno odlaze iz EU-a, u cilju sprječavanja, otkrivanja, istrage i progona
teškog kriminaliteta i terorizma. Zračni prijevoznici dostavljali bi podatke Jedinici za podatke o putnicima (PIUPassenger Information Unit) u pojedinoj državi članici, koja bi podatke obrađivala prije planiranog
odlaska/dolaska putnika radi procjene trebaju li nadležna tijela dodatno provjeriti pojedine putnike, a potom bi te
podatke upućivala nadležnim tijelima. Podaci PNR-a omogućili bi identifikaciju osoba za koje postoji mogućnost
da su uključene u kriminalne ili terorističke aktivnosti, iako prethodno možda nisu bile sumnjive, čime bi se
pojačala unutarnja sigurnost EU-a. Posebna pozornost posvećena je mehanizmima zaštite temeljnih prava. Po
potrebi, države članice međusobno bi dijelile podatke, koji bi se depersonalizirali nakon dvije godine, a
zadržavali do pet godina. Nakon što je Vijeće postiglo dogovor, Europski parlament ga je odbacio zbog prigovora
o nerazmjernosti i bojazni od narušavanja načela zaštite osobnih podataka i poštivanja temeljnih prava, na čemu i
dalje inzistira. Vijeće i Parlament obvezali su se na ubrzanje svojih aktivnosti i postizanje sporazuma do kraja
2015.
Inicijativa EK-a „Europski program sigurnosti“ nalazi se u Radnom programu za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2015. godinu.
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Aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove tijekom srpnja 2015. održao je tri sjednice:
70. sjednica održana 1. srpnja 2015. o Izvješću Ministarstva zaštite okoliša i prirode o Vijeću Europske unije za
okoliš održanom 15. lipnja 2015.
Glavne teme sastanka Vijeća bile su: i) Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju
nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku i izmjeni i dopuni Direktive 2003/35/EZ; ii) Priprema
za Konferenciju stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o Klimatskim promjenama UNFCCC (Pariz,
30. studenoga – 11. prosinca 2015.); iii) Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i
funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni
Direktive 2003/87/EZ; iv) nedavno održani međunarodni sastanci – Trostruka Konferencija stranaka Konvencije
iz Basela (COP 12), Rotterdama (COP 7) i Stockholma (COP 7) (Ženeva, 4. – 15. svibnja 2015.) i 12. sastanak
konferencije ugovornih stranaka Konvencije Ramsar o močvarama (Punta del Este, Urugvaj, 1. – 9. lipnja 2015.);
v) Europski fond za strateška ulaganja – prilika za okolišne projekte; vi) Lisabonska povelja – smjernice za javnu
politiku i regulaciju usluga za opskrbu pitkom vodom, sanitaciju i upravljanje otpadnim vodama i vii) Radni
program luksemburškog predsjedanja Vijećem EU-a.
71. sjednica, tematska, održana 3. srpnja 2015. o Jedinstvenom europskom digitalnom tržištu
Ova inicijativa, koju je Europska komisija objavila u svibnju 2015. u dokumentu „Strategija jedinstvenog
digitalnog tržišta za Europu“, uvrštena je u Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015.
godinu te je jedan od prioriteta Hrvatskoga sabora u području europskih poslova.
Sjednica je bila prva u nizu rasprava koje će Sabor organizirati u sljedeće dvije godine, čime će politička,
gospodarska i cjelokupna zainteresirana hrvatska javnost dobiti priliku što detaljnije provesti rasprave o ovoj
inicijativi i doprinijeti kvalitetnijoj analizi stajališta i direktiva Europske komisije.
U radu sjednice sudjelovali su, osim saborskih zastupnika, i predstavnici Europske komisije, Europskoga
parlamenta, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva uprave, Ministarstva kulture, drugih tijela
državne vlasti, predstavnici gospodarstvenika i zainteresirane javnosti.
Osnovne smjernice strategije Europske komisije za stvaranje jedinstvenog europskog digitalnog tržišta predstavio
je veleposlanik Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, istaknuvši da se
svjetsko gospodarstvo ubrzano digitalizira, a digitalna tehnologija donosi promjene u svim dijelovima društva i
područjima poslovanja, te se tim novim uvjetima treba što bolje i kvalitetnije prilagoditi. Jedan od prioriteta EU-a
je otkloniti regulatorne prepreke i omogućiti bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u
cijeloj Europi.
U tom smislu potrebno je, naprimjer, promijeniti propise kojima će se olakšati prekogranična e-trgovina,
poduzećima olakšati prodaja u drugim državama članicama EU-a, omogućiti učinkovitija, jeftinija i povoljnija
dostava paketa koji se kupuju putem Interneta itd. Među predloženim mjerama Strategije EK-a postoji inicijativa
o ukidanju neopravdanog uskraćivanja pristupa na temelju lokacije, stvaranju suvremenijeg zakonodavstva o
autorskim pravima i sl., kako bi funkcionalno jedinstveno digitalno tržište stvorilo uvjete za otvaranje stotina
tisuća novih radnih mjesta, posebno za mlade ljude. Sve mjere obuhvaćene ovom Strategijom Komisija bi trebala
provesti do kraja 2016. godine.
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72. sjednica održana 9. srpnja o Izvješću Ministarstva poljoprivrede o pripremama za sastanak Vijeća Europske
unije za poljoprivredu i ribarstvo od 13. srpnja 2015.
Glavne teme sastanka bile su: i) Program rada luksemburškog predsjedanja Vijećem EU-a; ii) trenutno stanje
postupka donošenja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i
Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u
obrazovnim ustanovama; iii) trenutno stanje postupka donošenja Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane
upotrebu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem teritoriju (prvo čitanje); iv) razmjena
mišljenja o kretanjima na tržištima; v) trenutno stanje postupka donošenja Prijedloga uredbe Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz
zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda; vi) razmjena mišljenja o Komunikaciji Europske
komisije „Preispitivanje postupka odlučivanja o genetski modificiranim organizmima”; vii) razmjena mišljenja o
zabrinjavajućem stanju na tržištu mliječnih proizvoda i mjerama koje treba poduzeti; pitanju budućnosti sektora
šećera u EU-u; o sastanku ASEM-a o održivom gospodarenju šumama i njihovom iskorištavanju; o pravu
oplemenjivača i Odluci Europskog ureda za patente.

Aktivnosti radnih tijela Hrvatskog sabora
Odbor za poljoprivredu održao je 9. srpnja, zajedno s Odborom za europske poslove, 69. sjednicu o Izvješću
Ministarstva poljoprivrede o pripremama za sastanak Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo od 13.
srpnja 2015.

Politički dijalog s Europskom komisijom
Slijedom rasprave provedene 16. travnja 2015., na zajedničkoj sjednici Odbora za europske poslove i Odbora za
poljoprivredu o izvješću sa sastanka Vijeća Europske unije za poljoprivredu (održanog 16. ožujka 2015.), Odbor
za poljoprivredu uputio je Europskoj komisiji, u okviru političkog dijaloga, Zaključke u kojima pozdravlja
nastojanja Europske komisije za pojednostavljenjem i uspostavom jedinstvenog okvira proizvodnih pravila,
označavanja ekoloških proizvoda i uvođenja sustava kontrole u ekološkoj proizvodnji. Također, upozorava na
potrebu uključivanja morske soli u Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i
označavanju ekoloških proizvoda, izmjene Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskoga parlamenta i Vijeća (Uredbe
o službenim kontrolama) i stavljanja izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, te poziva Europsku komisiju
na uključivanje morske soli na popis priloga I. Prijedloga uredbe.
Europska komisija dostavila je Hrvatskome saboru 16. srpnja odgovor, u kojem je podsjetila da je Prijedlog o
ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda posljedica sve većih izazova na području održivog
razvoja ekološkog sektora zato što je tržište ekoloških proizvoda u EU-u učetverostručeno tijekom proteklog
desetljeća, a proizvodnja udvostručena, što upućuje na činjenicu da se povećanje tržišta temelji uglavnom na
uvozu. Osim toga, drži da brzo povećanje proizvodnje može dovesti do pritisaka na standarde ekološke
proizvodnje, a time i na vjerodostojnost sustava, te je stoga potrebno poraditi na nedostatku ravnopravnih uvjeta i
transparentnosti za sustav kontrole. Također, potvrdila je proširenje područja primjene na morsku sol, uz
napomenu da će Europski parlament i Vijeće donijeti odluku o završnom opsegu područja primjene Uredbe.
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Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2015.
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru od 1. do 31. srpnja 2015. četiri dokumenta,
koja je Europska komisija objavila u okviru inicijative predstavljene u veljači 2015. „Strateški okvir za
energetsku uniju“ i „Plan ulaganja za Europu“:
Oznaka
akta

Naziv inicijative Europske unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM
(2015)
339

Komunikacija Komisije - Ostvarivanje novih pogodnosti za potrošače
energije

20. 7. 2015.
/

COM
(2015)
340

Komunikacija Komisije - Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom
modelu energetskog tržišta

20. 7. 2015.
/

COM
(2015)
341

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za
označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive
2010/30/EU

20. 7. 2015.
19. 10. 2015.

COM
(2015)
361

Komunikacija Komisije - Zajedničkim radom do novih radnih mjesta i
rasta: uloga nacionalnih razvojnih banaka (NRB) u podupiranju Plana
ulaganja za Europu

24. 7. 2015.
/

Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom saboru pet dokumenata na hrvatskom jeziku u
zakonodavnom postupku u razdoblju od 1. do 31. srpnja 2015.

PRORAČUNI
Oznaka
akta
COM
(2015)
300
COM
(2015)
351

COM
(2015)
365

COM
(2015)
370

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije
Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. - Uvod Opći izvještaj o prihodima - Opći izvještaj o prihodima i rashodima po
dijelovima
Nacrt izmjene Proračuna br. 6 za Opći proračun za 2015. - Vlastita sredstva
- Uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje - Ured Tijela europskih
regulatora za elektroničke komunikacije
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi
o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom
na posebne mjere za Grčku

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktivaciji Fonda
solidarnosti EU-a

23. 7. 2015.
Isključiva nadležnost
EU-a

2. 7. 2015.
proračunski postupak
16. 7. 2015
proračunski postupak

20. 7. 2015.
isključiva nadležnost
EU-a
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PRAVNA PITANJA
Oznaka
akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Europske unije

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

COM
(2015)
350

Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim
carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih
Američkih Država (kodifikacija)

17. 7. 2015.
kodifikacija

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti
Prijedlozi zakonodavnih akata s otvorenim rokovima za supsidijarnost:
Oznaka
akta
COM
(2015)
303

Datum dostave
Rok za supsidijarnost

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća
(EZ) br. 1683/1995 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca
za vize

24. 6. 2015.
21. 9. 2015.

COM
(2015)
341

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za
označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive
2010/30/EU

20. 7. 2015.
19. 10. 2015.

COM
(2015)
365

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.
1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi
o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,
Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom
na posebne mjere za Grčku

20. 7. 2015.
19. 10. 2015.

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

Usklađivanje zakonodavstva
Zakoni usklađeni sa zakonodavstvom EU-a u Hrvatskom saboru od 1. do 31. srpnja 2015.
PZE br.
prijedloga
P.Z.E. br.
792
P.Z.E. br.
796
P.Z.E. br.
821
P.Z.E. br.
832
P.Z.E. br.
833
P.Z.E. br.
845
P.Z.E. br.
848
P.Z.E. br.
849

Naziv akta
Konačni
prijedlog
zakona
o
računovodstvu
Konačni prijedlog Zakona o sustavu
civilne zaštite
Konačni prijedlog zakona o reguliranim
profesijama i priznavanju inozemnih
stručnih kvalifikacija
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o pravu na pristup
informacijama
Konačni prijedlog zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti
Prijedlog zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uređenja i
gradnje, s Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o zaštiti okoliša, s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o sigurnosti pri
odobalnom istraživanju i eksploataciji
ugljikovodika, s Konačnim prijedlogom
zakona

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

7

17

donesen

2.

redovni

7

17

donesen

2.

redovni

7

17

donesen

2.

redovni

7

17

donesen

2.

redovni

7

17

donesen

2.

redovni

7

17

donesen

1. i 2.

hitni

7

17

donesen

1. i 2.

hitni

7

17

donesen

1. i 2.

hitni

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
PZE br.
prijedloga
P.Z.E. br.
851
P.Z.E. br.
855
P.Z.E. br.
873
P.Z.E. br.
791
P.Z.E. br.
847
P.Z.E. br.
865
P.Z.E. br.
882
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Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka

7

17

donesen

1. i 2.

hitni

7

17

donesen

1. i 2.

hitni

7

17

donesen

1. i 2.

hitni

Konačni prijedlog zakona o muzejima

7

17

u proceduri

2.

redovni

Prijedlog obiteljskog zakona

7

17

prihvaćen

1.

redovni

7

17

u proceduri

1.

redovni

7

17

u proceduri

1.

redovni

Naziv akta
Prijedlog zakona o procjeni vrijednosti
nekretnina, s Konačnim prijedlogom
zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o poštanskim uslugama, s
konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o osiguranju depozita, s
Konačnim prijedlogom zakona

Prijedlog zakona o pružanju usluga u
turizmu
Prijedlog zakona o prijenosu mirovinskih
prava

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke održane u srpnju
12. – 13. srpnja – Luxembourg – sastanak predsjednika odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata
država članica EU-a, država kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja i EP-a (COSAC), na kojem je sudjelovala
predstavnica Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu Tanja Babić
U organizaciji Zastupničkog doma Velikog Vojvodstva Luksemburga održan je sastanak predsjednika odbora za
europske poslove parlamenata država članica Europske unije (COSAC), kao prvi međuparlamentarni sastanak u
okviru parlamentarne dimenzije luksemburškog predsjedanja Vijećem EU-a. Sastankom, koji je okupio
predstavnike parlamentarnih odbora nadležnih za europske poslove država članica EU-a, EP-a, država
kandidatkinja te Norveške, Švicarske i, po prvi puta, Gruzije, predsjedao je predsjednik Odbora za vanjske i
europske poslove, obranu, suradnju i imigraciju Zastupničkog doma Marc Angel. Na sastanku su zastupnici
razmijenili mišljenja s ministrom rada, zapošljavanja te socijalnog i solidarnog gospodarstva Luksemburga
Nicolasom Schmitom o prioritetima luksemburškog predsjedanja Vijećem EU-a te s prvim potpredsjednikom
Europske komisije Fransom Timmermansom o jačanju političkog dijaloga uvođenjem mehanizma tzv. „zelenog
kartona“ i poboljšanjem mehanizma tzv. „žutog kartona“. U uvodnom dijelu sastanka, zastupnici su se osvrnuli
na situaciju u Grčkoj i rezultate izvanrednog sastanka Europskog vijeća o Grčkoj 12. i 13. srpnja 2015., na kojem
su šefovi država i vlada nakon 17-satnih pregovora postigli dogovor o novom programu Europskog
stabilizacijskog mehanizma (ESM), odnosno o nastavku pružanja gospodarske potpore Grčkoj, te pozdravili
pronalazak „kompromisnog rješenja ove teške situacije“.
Među ključnim prioritetima luksemburškog predsjedanja istaknuto je: 1. stimuliranje ulaganja za poticanje rasta i
zapošljavanja, konkretno promicanje ulaganja u nove tehnologije, obrazovanje i istraživanje, osiguravanje
slobodnog pristupa kapitalu za tvrtke, a osobito mala i srednja poduzeća, uspostava unije tržišta kapitala,
dovršetak reforme bankovnog sustava te uspostava istinske europske industrijske politike; 2. socijalna kohezija,
odnosno produbljivanje socijalne dimenzije EU-a, s naglaskom na otvaranje kvalitetnih radnih mjesta te
promicanje ulaganja u obrazovanje i istraživanje, kao i trostrukog A socijalnog rejtinga EU-a; 3. upravljanje
migracijama s fokusom na migracijsku politiku koja je kredibilna i učinkovita, pridajući važnost slobodi, pravdi i
sigurnosti, pri čemu će Vijeće biti usredotočeno na promicanje solidarnosti među državama članicama,
konsolidiranje i promicanje temeljnih vrijednosti i vladavine prava, postizanje dogovora o zakonodavnom paketu
za zaštitu osobnih podataka u EU-u do kraja o.g., usvajanje koherentnog globalnog pristupa EU-a borbi protiv
terorizma i promicanje suradnje, osobito s državama u južnom susjedstvu (usredotočenost na mlade, koji su „lak
plijen za teroriste“), te provedbu Europskog programa sigurnosti 2015.-2020.; 4. revitaliziranje jedinstvenog
tržišta s naglaskom na njegovu digitalnu dimenziju, a osobito uspostava energetske unije, promicanje zelenog
rasta te ispunjavanje ciljeva europske prometne politike, s naglaskom na provedbu IV. paketa o željeznicama; 5.
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stavljanje europske konkurentnosti u globalan i transparentan okvir, s naglaskom na borbu protiv poreznih
prijevara i utaja poreza i u tom kontekstu dovršetak pregovora o zakonodavnom prijedlogu o obveznoj
automatskoj razmjeni podataka o poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom u cilju osiguravanja poštenog
tržišnog natjecanja i slobode kretanja kapitala, ostvarivanje napretka u pogledu inicijative za zajedničku
konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB) i uspostavljanje sustava kojim će se osigurati učinkovito
oporezivanje u državi članici u kojoj je ostvarena dobit. Potvrđena je predanost Luksemburga nastavku pregovora
s SAD-om o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP), kao i zaključivanju pregovora o
sporazumima o slobodnoj trgovini s Vijetnamom i Japanom, te potpisivanju Sveobuhvatnog ekonomskog i
trgovinskog sporazuma s Kanadom (CETA); 6. promicanje održivog razvoja, konkretno poticanje zelenog
gospodarstva s niskim emisijama stakleničkih plinova, kao i inovativnog, kružnog i konkurentnog gospodarstva u
EU-u te 7. jačanje prisutnosti EU-a na svjetskoj sceni. U okviru parlamentarne dimenzije predsjedanja, istaknuti
su sastanci predsjednika odbora za socijalna pitanja (18.-19. listopada) i predsjednika odbora nadležnih za
razvojnu politiku (10.-11. prosinca), tijekom kojeg će naglasak biti na koherentnosti razvojne politike.
Tijekom točke o jačanju političkog dijaloga putem uvođenja mehanizma tzv. „zelenog kartona“ te poboljšanja
mehanizma tzv. „žutog kartona“, predsjednik Odbora za europske poslove luksemburškog parlamenta Marc
Angel podsjetio je kako je 53. COSAC pozvao luksemburško predsjedništvo da osnuje radnu skupinu čija će
zadaća biti razmotriti mogućnost jačanja političkog dijaloga uvođenjem mehanizma „zelenog kartona“, odnosno
načine poboljšanja mehanizma „žutog kartona“, te definirati sastav, područje rada, dinamiku sastajanja, jezični
režim te administrativnu potporu skupine. Slijedom navedenog, Angel je predložio da se radna skupina sastoji od
po jednog predstavnika iz svakog nacionalnog parlamenta/doma. Kao radni jezici skupine predloženi su engleski i
francuski jezik. Skupina bi se sastajala neposredno prije ili nakon sastanka COSAC-a, a njezino područje rada
obuhvaćalo bi rasprave o neobvezujućim smjernicama za izradu obrazloženih mišljenja („žuti karton“), kao i za
politički dijalog, tj. „zeleni karton“. Administrativnu potporu skupini pružat će Tajništvo COSAC-a. Zaključno je
istaknuo kako mu je namjera sazvati radnu skupinu prije plenarne sjednice 54. COSAC-a te da će o istome uskoro
obavijestiti nacionalne parlamente. Tijekom rasprave postojao je širok konsenzus o uspostavi mehanizma
„zelenog kartona“, no većina zastupnika, kao i prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans,
naglasila je kako isti mora „poštovati međuinstitucionalni ekvilibrijum“ i biti „tretiran isključivo kao ojačana
politička suradnja“.

Aktivnosti službenika Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova
Ured za međunarodne i europske poslove organizirao je stručni posjet izaslanstva Parlamentarne skupštine Bosne
i Hercegovine Hrvatskome saboru, u kojem su, uz tajnicu Parlamentarne skupštine, bili službenici iz
informacijsko-dokumentacijskih, knjižničnih, istraživačkih službi i službi za publikacije. S obzirom na profil
članova izaslanstva i iskazani interes, u Hrvatskome saboru organizirani su sastanci s kolegama iz Informacijskodokumentacijske službe, Odbora za europske poslove, Knjižnice, Službe za medije i Ureda za međunarodne i
europske poslove. Također, izaslanstvo je prisustvovalo organiziranim sastancima u Europskom
dokumentacijskom centru Pravnog fakulteta i Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu Vlade
Republike Hrvatske.

Aktivnosti predstavnice Sabora u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je tijekom srpnja 2015. na dva sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata
država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings), na kojima se
raspravljalo:
1. srpnja – razmjena mišljenja s voditeljem Odjela za međuinstitucionalne odnose i građanstvo pri Glavnoj upravi
za unutarnje poslove Europske komisije (EK, DG HOME) Dragosom Tudoracheom o migracijama.

Europski poslovi u Hrvatskom saboru
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2. srpnja – radni doručak s organizatorima konferencije „Science meets Parliaments“ (Zajednički istraživački
centar EK-a i Odjel za procjenu mogućnosti znanstvene tehnologije EP-a), koja će se održati u Europskom
parlamentu 15. rujna 2015., s ciljem pokretanja dviju inicijativa: i) „Science meets Parliaments“ – zbližavanje
znanstvenika i političara na razini EU-a i nacionalnoj razini; ii) „MEP-Scientist Pairing Scheme“ – projekt
usmjeren na jačanje međusobnog razumijevanja i veza između zastupnika i znanstvenika.
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.
Predstavnica Sabora dostavila je Stručnoj službi Sabora sažetak plenarne sjednice Europskog parlamenta, održane
u Strasbourgu od 6. do 9. srpnja 2015.
Sažetak plenarne sjednice Europskoga parlamenta održane od 6. do 9. srpnja 2015.
Zasjedanje je započelo izjavom predsjednika Europskog parlamenta Martina Schulza prigodom komemoracije 20.
godišnjice genocida u Srebrenici, nakon čega je održana minuta šutnje u počast žrtvama. U svom govoru Schulz
je, između ostaloga, istaknuo kako se radi o jednom od najgorih zločina na europskom tlu od Drugog svjetskog
rata, koji se nikada nije smio dogoditi i koji predstavlja kolektivni neuspjeh i sramotu međunarodne zajednice.
Istaknuo je kako Srebrenica neće biti zaboravljena te ustvrdio da pomirenje nije moguće bez sjećanja, odnosno
bez priznavanja doživljene patnje i boli. Upozorio je kako su otrovna retorika i populističko poticanje etničkog
čišćenja utrli put precrtavanju granica, koje je poricalo multietničku i multireligijsku narav Balkana, te istaknuo
kako se ne smije dopustiti oživljavanje starih demona i ponovno poticanje takvih sukoba. Zaključno je ponovio
kako su vrata EU-a otvorena svima onima koji idu putem demokracije i vladavine prava, sa zajedničkim
razumijevanjem da je pomirenje preduvjet za sigurnost i suradnju na zapadnom Balkanu. U četvrtak, 9. srpnja EP
je donio rezoluciju na vlastitu inicijativu o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu, kojom obilježava sjećanje na sve
žrtve genocida iz Srebrenice i okrutnosti počinjene tijekom ratova u bivšoj Jugoslaviji, snažno osuđuje genocid u
Srebrenici i odlučno izjavljuje da se takvi strašni zločini ne smiju više nikada ponoviti. EP također odbacuje sve
oblike negiranja, relativizacije ili pogrešnog tumačenja tog genocida, a ističe i potrebu da politički predstavnici u
BiH-u priznaju prošlost kako bi zajedno radili na boljoj budućnosti za sve građane u zemlji. Zastupnici su izrazili
žaljenje što Vijeće sigurnosti UN-a zbog veta Rusije 8. srpnja nije donijelo rezoluciju o Srebrenici, kojom bi se
osudio genocid u Srebrenici kao i negiranje tog genocida. Također, u okviru sjednice povjerenik Guenther
Oettinger dao je izjavu u ime Europske komisije o obilježavanju sjećanja na Srebrenicu, u kojoj je istaknuo kako
je odgovornost svih, kako političara u BiH-u i regiji JIE, tako i međunarodne zajednice, da se očuva sjećanje na
žrtve te se odgovorni za genocid privedu pred lice pravde radi pomirenja i jačanja suživota budućih generacija.
Plenarnom sjednicom dominirala je trenutna situacija u Grčkoj, slijedom referenduma održanog 5. srpnja. U
ključnoj raspravi koja je, između ostaloga, bila posvećena zaključcima lipanjskog Europskog vijeća te
izvanrednom sastanku na vrhu država europodručja (7. srpnja), sudjelovali su predsjednik EV-a Donald Tusk,
predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker i predsjednik Vlade Grčke Alexis Tsipras. Tusk je pozvao na
postizanje konsenzusa, upozorivši kako bi nemogućnost pronalaska dogovora mogla dovesti do bankrota Grčke i
insolventnosti njezina bankarskog sustava. Juncker je ponovio da je aktualna situacija u Grčkoj pokazala da
„nedjelovanje nije pravi odgovor“, već je potrebno produbiti i ojačati ekonomsku i monetarnu uniju. Tsipras je
ustvrdio kako je „grčka kriza“ pokazatelj nesposobnosti europodručja da pronađe dugoročna rješenja. Istaknuo je
da financijska pomoć EU-a nikad nije došla do građana, već je potrošena na spašavanje banaka, te stoga mjere
štednje nikad nisu prihvaćene. Zaključio je kako je Grčka pretvorena u „laboratorij za mjere štednje“, ali
eksperiment nije uspio – siromaštvo je sve veće, kao i javni dug. Tijekom rasprave velika većina zastupnika založila
se za ostanak Grčke u europodručju, ističući visoke političke i financijske troškove Grexit-a, kako za EU, tako i za Grčku.
Pozvali su premijera Tsiprasa da žurno predstavi konkretne prijedloge gospodarskih reformi, a sve dionike uključene u
pregovore da nadiđu stranačke politike kako bi se omogućio pronalazak uravnoteženog kompromisnog rješenja (Grčka je
u četvrtak, 9. srpnja kasno navečer podnijela plan gospodarskih reformi, odnosno mjera štednje, „težak“ 13 milijardi eura,
kako bi se osigurala potpora međunarodnih kreditora, tj. odobrenje trećeg „paketa pomoći“ u vrijednosti 50 milijardi
eura). Izvanredni sastanak Europskog vijeća o Grčkoj održan je 12. srpnja 2015.
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Predsjednik Vlade Luksemburga Xavier Bettel zastupnicima je predstavio prioritete 12. luksemburškog
predsjedanja Vijećem EU-a, koji odražavaju sedam ključnih ciljeva: 1. poticanje ulaganja za poticanje rasta i
zapošljavanja; 2. produbljivanje socijalne dimenzije EU-a; 3. upravljanje migracijama, kombinirajući slobodu,
pravdu i sigurnost; 4. revitaliziranje jedinstvenog tržišta, s naglaskom na njegovu digitalnu dimenziju; 5.
stavljanje europske konkurentnosti u globalni i transparentan okvir; 6. promicanje održivog razvoja te 7. jačanje
prisutnost EU-a na svjetskoj sceni. Predsjedništvo će također biti usmjereno na postizanje dogovora o novom
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj regulativi do kraja godine. Tijekom rasprave velika većina zastupnika
pozdravila je predstavljene prioritete te pozvala na ostvarivanje, između ostaloga, napretka na području
klimatskih promjena i migracija, uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta te postizanja dogovora o
Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) i prijedlogu direktive o popisu imena putnika (PNR).
U raspravi o zaključcima latvijskog predsjedanja Vijećem EU-a, predsjednica Vlade Latvije Laimdota Straujuma
kao najznačajnija postignuća istaknula je: postizanje političkog sporazuma o Europskom fondu za strateška
ulaganja; ostvarivanje napretka na području energetske i klimatske politike te migracija; nastavak rada na
ključnim zakonodavnim aktima radi uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta; brzi odgovor na sigurnosne
izazove i terorističke prijetnje; kontinuiranu potporu EU-a državama Istočnog partnerstva (sastanak na vrhu u
Rigi), kao i pronalasku mirovnog rješenja sukoba u Ukrajini, koji se temelji na ispunjavanju sporazuma iz
Minska, i osiguravanje makroekonomske pomoći Ukrajini; rad na obnovi strategija EU-a prema državama
središnje Azije; unapređenje pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja radi njihova
pravovremenog zaključivanja.
Nakon inicijalne odgode glasovanja u lipnju o.g., EP je usvojio preporuke Komisiji o pregovorima o
Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja, u kojima se ističe kako Sporazum između EU-a i SAD-a
mora ojačati pristup poduzeća iz EU-a tržištu SAD-a, no ne smije umanjiti europske standarde. Nakon
dugotrajnih i napetih pregovora, konačni tekst usvojenih preporuka uključuje kompromisni tekst o alatima za
rješavanje sporova između ulagača i države, koji poziva na uspostavu novog pravnog sustava. Novi bi pravni
sustav trebao biti podložan demokratskim načelima i kontroli, omogućiti rješavanje slučajeva na transparentan
način te uključivati žalbeni mehanizam, a zamijenio bi, za trgovinske sporazume do sada uobičajeni, mehanizam
za rješavanje sporova između ulagača i države (ISDS), koji se temelji na privatnoj arbitraži.
Na zakonodavnom planu, nakon prethodnih rasprava, u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, u prvom
čitanju usvojeno je pet stajališta EP-a o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a. U skladu s posebnim
zakonodavnim postupkom (suglasnost/savjetovanje), EP je: odobrio Odluku Vijeća o odobrenju ribolovnih
mogućnosti u vodama EU-a ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Venezuele, u isključivom
gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gvajane; dao suglasnost za produljenje Sporazuma o znanstvenoj i
tehnološkoj suradnji između EZ-a i Indije, sklapanje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EUa i Farskih otoka, sklapanje protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EZ-a i Srbije, kako bi se
uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u, i sklapanje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EUa i Švicarske; prihvatio Odluku Vijeća o smjernicama politika zapošljavanja država članica, kao i Prijedlog
uredbe Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i
hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti.
EP je usvojio mandat za trijalog o nacrtu proračuna za 2016.g., kojim se poziva na poštovanje obveza i prioriteta
u financiranju. Vijeće je 9. srpnja donijelo svoje stajalište o proračunu EU-a za 2016. na temelju kompromisnog
prijedloga, koji je predložilo luksemburško Predsjedništvo. Nacrt proračuna EU-a za 2016., kako ga je podnio
EK, iznosi 153,5 milijardi eura u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (uključujući 4,5 milijardi eura
reprogramiranih iz 2014.) i 143,5 milijardi eura u odobrenim sredstvima za plaćanja. Vijeće je u svom stajalištu
predložilo 153,27 milijardi eura u odobrenim sredstvima i 142,12 milijardi eura za plaćanja, odnosno 563,6
milijuna eura u obvezama i 1,4 milijarde eura u plaćanjima manje nego što je predložila Komisija. Prvi trijalog
održat će se 14. srpnja 2015.
Prihvaćene su izmjene proračuna br. 1/2015 EU-a za financijsku godinu 2015. za provedbu potrebnih izmjena u
proračunskoj nomenklaturi, u skladu sa zakonodavnim sporazumom o Europskom fondu za strateška ulaganja
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(EFSU), i izvršenje potrebne preraspodjele 1,36 milijardi eura odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 10
milijuna eura odobrenih sredstava za plaćanja, br. 3/2015, koje se odnose na unošenje viška iz financijske godine
2014. u iznosu od 1,435 milijardi eura u proračun za 2015. godinu, te br. 5/2015, kojim se nastoji povećati
sredstva Unije za upravljanje migracijama i tokovima izbjeglica nakon nedavnih tragedija u Sredozemnom moru i
povećanja dimenzije migracijskih tokova. Zastupnici su odobrili i Odluku o aktivaciji Fonda solidarnosti EU-a u
iznosu od 66 505 850 eura za saniranje šteta nastalih poplavama u Rumunjskoj, Bugarskoj i Italiji 2014. godine i,
povezano s tim, izmjene proračuna br. 4/2015 te mobilizaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za
pružanje pomoći radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom u finskom poduzeću Broadcom
Communications Finland.
Nakon prethodnih rasprava donesene su rezolucije na vlastitu inicijativu o: provedbi multimodalnih integriranih
sustava izdavanja putnih i zrakoplovnih karata u Europi; budućnosti sektora mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a –
revizija provedbe „mliječnog paketa”; vanjskom utjecaju politike EU-a na području trgovine i ulaganja na
inicijative javno-privatnog partnerstva u zemljama izvan EU-a; sektoru voća i povrća od reforme iz 2007.;
Inicijativi za zeleno zapošljavanje: iskorištavanje potencijala zelenog gospodarstva za stvaranje radnih mjesta;
izbjegavanju plaćanja i utaji poreza kao izazovima za upravljanje; socijalnoj zaštiti i razvoju u zemljama u
razvoju; učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na kružno gospodarstvo; stvaranju unije tržišta kapitala;
Europskom programu sigurnosti; stanju u Jemenu te u Burundiju; sigurnosnim izazovima na Bliskom istoku i u
sjevernoj Africi i izgledima za političku stabilnost; pregledu europske politike susjedstva; usklađivanju određenih
aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu; novom pristupu EU-a ljudskim pravima i
demokraciji: ocjena rada Europske zaklade za demokraciju (EED) od njezina osnivanja; slučajevima kršenja
ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Kambodži, Demokratskoj Republici Kongo, Bahreinu te
Sudanu.
EP je dao pozitivno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Bettina Michelle Jakobsen (Danska) imenuje članicom
Revizorskog suda.
Na dnevnom redu sjednice bila je i rasprava o pripremi Programa rada Komisije za 2016. te o Međunarodnoj konferenciji
UN-a o financiranju razvoja (13.–16. srpnja 2015.), dok su u okviru vanjskopolitičkih tema zastupnici raspravljali o
nedavnim terorističkim napadima, potpori EU-a Tunisu, budućnosti odnosa EU-a i Kube, Godišnjem izvješću o ljudskim
pravima u svijetu za 2014. te o ulozi EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu (glasovanje o predmetnoj rezoluciji
održat će se u rujnu 2015.).
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi dostupni su ovdje. Sljedeća plenarna sjednica
EP-a održat će se od 7. do 10. rujna 2015. u Strasbourgu.

Parlamentarna dimenzija luksemburškog predsjedanja Vijećem EU-a
(1. srpnja 2015. – 31. prosinca 2015.) predviđa sljedeće sastanke:
12. – 13. srpnja – Luxembourg – sastanak predsjednika odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata
država članica EU-a, država kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja i EP-a (COSAC)
4. – 6. rujna – Luxembourg – Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici
(ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
18. – 19. listopada – Luxembourg – sastanak predsjednika odbora za socijalna pitanja nacionalnih parlamenata
država članica EU-a, država kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja i EP-a
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8. – 10. studenoga – Luxembourg – Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i
upravljanju u Europskoj uniji
29. studenoga – 1. prosinca – Luxembourg – 54. sastanak COSAC-a
10. – 11. studenoga – Luxembourg – sastanak predsjednika nadležnih odbora za razvojnu suradnju nacionalnih
parlamenata država članica EU-a, država kandidatkinja, potencijalnih kandidatkinja i EP-a

Ostale međuparlamentarne aktivnosti s nacionalnim parlamentima
srpanj – prosinac 2015. – međuparlamentarni sastanci odbora
15. rujna – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o ciklusu za 2015. u okviru Europskog semestra, u
organizaciji Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku EP-a (ECON)
23. rujna – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o situaciji na Sredozemlju i potrebi za holističkim
pristupom problemu migracija, u organizaciji Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove EP-a
(LIBE)
13. listopada – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o transeuropskoj prometnoj mreži i Instrumentu
za povezivanje Europe uključujući i prekogranične poveznice, u organizaciji Odbora za promet i turizam EP-a
(TRAN)
13. listopada – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o neispunjenim milenijskim razvojnim ciljevima i
provedbi novih dogovorenih ciljeva održivog razvoja, u organizaciji Odbora za razvoj EP-a (DEVE)
10. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o sukobima u regiji MENA-i (Bliski istok i
sjeverna Afrika) i provedbi zaključaka s lipanjskog sastanka Europskog vijeća o obrani, u organizaciji Odbora za
vanjske poslove EP-a (AFET)
16. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o upravljanju fondovima EU-a u određenim
državama članicama, u organizaciji Odbora za proračunski nadzor EP-a (CONT)
19. studenoga – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja EP-a
(AFCO), o budućem institucionalnom razvoju Unije (jačanje političkog dijaloga između EP-a i nacionalnih
parlamenata i jačanje parlamentarnog nadzora nad izvršnom vlasti na razini EU-a)
3. prosinca – Bruxelles – međuparlamentarni sastanak odbora o obrazovanju i politici za mlade, u organizaciji
Odbora za kulturu i obrazovanje EP-a (CULT)

Ostalo
15. rujna – Bruxelles – konferencija „Znanost susreće parlamente“, u organizaciji EP-a i Zajedničkog
istraživačkog centra EK-a
27. – 29. rujna – Atena – Druga međuparlamentarna konferencija o turizmu, u organizaciji grčkog parlamenta
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15. listopada – Pariz – sastanak predsjednika parlamenata članica Unije za Mediteran o klimi i okolišnim
izazovima u euro-mediteranskoj regiji, u organizaciji marokanskog predsjedanja Parlamentarnom skupštinom
Unije za Mediteran i francuske Nacionalne skupštine
26. listopada – Firenca – međunarodni sastanak „Nove paradigme euro-mediteranske suradnje dvadeset godina
nakon Barcelonske deklaracije“, u organizaciji Odbora za politike Europske unije Senata Talijanske Republike
4. – 6. studenoga – posjet Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta (REGI) Hrvatskoj

Uredništvo Biltena: Tanja Babić, Ana Bognar, Tatjana Briški, Anita Gaš, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Mario Straka,
Jelena Špiljak
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