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PREDMET: Prijedlog dopune Dnevnog reda 3. sjednice Hrvatskoga sabora 
 
  

Na temelju članka 204. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora Klub zastupnika SDP-
a predlaže Hrvatskome saboru dopunu Dnevnog reda 3. sjednice točkom Izvješće Vlade 
Republike Hrvatske o aktivnostima vezanim za pregovore s Europskom unijom i za Zaštićeni 
ekološko-ribolovni pojas (ZERP). 
 
Obrazloženje: 
 
Hrvatski sabor na sjednici održanoj 3. listopada 2003. donio je Odluku o proširenju 
jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru («Narodne novine» br. 138/2003) kojom 
je uspostavljen Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas. 3. lipnja 2004. Hrvatski je sabor tu odluku 
dopunio odredbom («Narodne novine» br.77/2004) da za zemlje članice Europske unije 
primjena pravnog režima Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske 
započinje tek nakon sklapanja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i 
Republike Hrvatske. 
 
Međutim, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. Hrvatski sabor donio je Odluku o izmjeni i 
dopunama odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru 
(«Narodne novine» br. 157/2006) kojom je određeno da će za države članice Europske unije 
primjena pravnog režima Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske 
započeti najkasnije s danom l. siječnja 2008., od kada će se za ribarske i druge brodove 
Europske zajednice primjenjivati ribolovni i ekološki propisi Republike Hrvatske. 
 
Istom Odlukom određeno je kako će Hrvatska kroz partnerski odnos s državama članicama 
Europske unije i Europskom komisijom, sukladno svojem statusu države kandidatkinje koja 
pregovara o pristupanju u punopravno članstvo Europske unije i važnosti promicanja 
dobrosusjedskih odnosa, nastaviti dijalog o mjerama kojima se osiguravaju održivi ribolov i 
zaštita morskog okoliša u Jadranu, vodeći pritom računa o temeljnim načelima Zajedničke 
ribarske politike Europske zajednice, podacima i znanstvenim podlogama prikupljenim kroz 
nacionalne i međunarodne projekte te pozitivnim propisima Republike Hrvatske i 
zainteresiranim stranama. 
 



Nakon stupanja na snagu pravnog  režima ZERP-a dužnosnici zemalja Europske unije 
ustvrdili su, a to je postalo vidljivo i po brojnim drugim pokazateljima, da su se u 
pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom, a zbog proglašenja ZERP-a,  pojavile 
određene poteškoće odnosno da je došlo do zastoja u procesu pregovaranja.  
Premda se radi o vrlo važnom pitanju za Republiku Hrvatsku u cjelini, Vlada Republike 
Hrvatske nije se do sada o navedenom problemu službeno očitovala, ni prema javnosti ni 
prema zastupnicima Hrvatskoga sabora.  
 
Iz navedenog razloga Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru predlaže dopunu dnevnog 
reda 3. sjednice Hrvatskoga sabora točkom Izvješće Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima 
vezanim za pregovore s Europskom unijom i za Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP) te 
traži od predsjednika Vlade Republike Hrvatske da Hrvatskome saboru pod tom točkom 
podnese izvješće o navedenoj problematici. 
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