
  
 

 

 

Konferencija o europskom semestru – Međuparlamentarna konferencija o 

stabilnosti, gospodarskoj koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji  

 

Suorganiziraju:   

 

Europski parlament i Hrvatski sabor 

Europski parlament, Bruxelles, 18. i 19. veljače 2020.  

 

Utorak, 18. veljače 2020.  
 

11.30 – 14.00 Prijava sudionika iz nacionalnih parlamenata 

Prijavno mjesto: „Sudionici i gosti Konferencije“ (ZWEIG centar za doček 

posjetitelja, razina Esplanada)  

 

12.00 – 14.30 Sastanci političkih skupina: 

        12.00 – 14.00 S&D (SPAAK 01C047) 

      12.30 – 14.30 Renew (Zastupnički salon) 

13.00 – 14.30 EPP (SPINELLI ASP 5H1) 

 

14.45 – 17.00  Plenarna sjednica: Širenje i jačanje upravljanja europodručjem: što 

dalje?  

 Dvorana za plenarno zasjedanje (zgrada Paul-Henri Spaak, 3. kat) 

 Supredsjedaju: Irene Tinagli, predsjednica Odbora za gospodarsku i 

monetarnu politiku Europskoga parlamenta  i Grozdana Perić, predsjednica 

Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora 

 

 Uvodna obraćanja: 

    

Prioriteti ECOFIN-a: Zdravko Marić, predsjedavajući ECOFIN-a 

potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske 

Prioriteti Euroskupine: Mário Centeno, predsjednik Euroskupine 

Prioriteti Europske komisije: Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik 

Europske komisije i Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo 

Perspektiva monetarne politike: Fabio Panetta, član Izvršnog odbora 

Europske središnje banke 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en
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Razmjena stajališta među zastupnicima nacionalnih parlamenata i 

zastupnika u Europskome parlamentu uz sudjelovanje predstavnika Odbora 

regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 

  

17.15 – 19.00 Međuparlamentarni sastanci odbora (istodobno): 

 

Odbor za gospodarsku i monetarnu politiku (ECON) 

Soba za sastanke: SPINELLI 3C050  

 

Prva sjednica: Put prema novom međunarodnom poreznom sustavu?  

 

Supredsjedaju Irene Tinagli, predsjednica Odbora za gospodarsku i 

monetarnu politiku Europskoga parlamenta i Boris Lalovac, potpredsjednik 

Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora 

 

Uvodna obraćanja: 

 

Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo 

Pascal Saint-Amans, direktor Centra za poreznu politiku i administraciju 

OECD-a 

Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun 

Hrvatskoga sabora 

Hans Michelbach, Odbor za financije, njemački parlament 

 

Razmjena stajališta među zastupnicima Europskoga parlamenta i 

nacionalnih parlamenata  

 

Druga sjednica: Od transparentnosti do održivosti te okolišnih, 

socijalnih i upravljačkih čimbenika (ESG): ciljevi u sektoru 

financijskih usluga 

 

Supredsjedaju: Irene Tinagli, predsjednica Odbora za gospodarsku i 

monetarnu politiku Europskoga parlamenta  i Grozdana Perić, predsjednica 

Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora 

 

Uvodna obraćanja: 

 

John Berrigan, vršitelj dužnosti glavnog direktora Glavne uprave FISMA, 

Europska komisija 

Boris Lalovac, potpredsjednik Odbora za financije i državni proračun 

Hrvatskoga sabora 

 

Razmjena stajališta među zastupnicima Europskoga parlamenta i 

nacionalnih parlamenata  

 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL)  

Soba za sastanke: ANTALL 6Q2 
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Supredsjedaju: Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsjednica Odbora za 

zapošljavanje i socijalna pitanja Europskoga parlamenta  i Gordan Maras, 

predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo 

Hrvatskoga sabora 

 

Prva sjednica: Europsko jamstvo za ugroženu djecu – instrument u 

borbi protiv siromaštva 

 

Uvodna obraćanja: 

 

Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije, demokracija i 

demografija 

Nicolas Schmit, europski povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava  

Eduardo Barroco de Melo, Odbor za rad i socijalno osiguranje, portugalski 

parlament 

 

Razmjena stajališta među zastupnicima Europskoga parlamenta i 

nacionalnih parlamenata  

 

Druga sjednica: Pravedne minimalne plaće 

 

Uvodna obraćanja: 

 

Nicolas Schmit, europski povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava  

Stergiani Biziou, Stalni odbor za socijalna pitanja, grčki parlament 

 

Razmjena stajališta među zastupnicima Europskoga parlamenta i 

nacionalnih parlamenata  

 

Odbor za proračune (BUDG)  

Soba za sastanke: ANTALL 4Q1 

 

Supredsjedaju Johan Van Overtveldt, predsjednik Odbora za proračune 

Europskoga parlamenta i Damir Mateljan, potpredsjednik Odbora za 

regionalni razvoj i fondove Europske unije, Hrvatski sabor  

  

Sjednica: Kako u sljedećem VFO-u uskladiti proračun EU-a i rješavanje 

globalnih izazova 

 

Uvodna obraćanja: 

 

Johan Van Overtveldt, predsjednik Odbora za proračune Europskoga 

parlamenta 

Jan Olbrycht, suizvjestitelj za VFO, Odbor za proračune, Europski 

parlament 

Margarida Marques, suizvjestiteljica za VFO, Odbor za proračune, 

Europski parlament 
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José Manuel Fernandes, suizvjestitelj za Vlastite resurse, Odbor za 

proračune, Europski parlament 

Valérie Hayer, suizvjestiteljica za Vlastite resurse, Odbor za proračune, 

Europski parlament 

Jean-François Rapin, član Odbora za financije, francuski Senat  

Ondřej Benešík, predsjednik Odbora za europske poslove, češki 

Zastupnički dom 

 

Razmjena stajališta među zastupnicima Europskoga parlamenta i 

nacionalnih parlamenata  

 

Zaključno obraćanje: 

 

Damir Mateljan, potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove 

Europske unije, Hrvatski sabor 

  

19.15 – 21.00     Coctail večera  

 Kuća europske povijesti 

Sudomaćini David Maria Sassoli, predsjednik Europskoga parlamenta i 

akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i izaslanik 

predsjednika Hrvatskoga sabora 

 

Srijeda 19. veljače 2020.  

 

9.30 – 12.00 Plenarna sjednica: Postati predvodnik u borbi protiv klimatskih 

promjena: koja je uloga gospodarskih, proračunskih i socijalnih 

politika EU-a?    

  

 Dvorana za plenarno zasjedanje (zgrada Paul-Henri Spaak, 3. kat) 

 

Pozdravna obraćanja: David Maria Sassoli, predsjednik Europskoga 

parlamenta i akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora i 

izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora 

 

 Uvodna obraćanja: 

  

 Globalna perspektiva: Mark Carney,  posebni izaslanik Ujedinjenih naroda 

za klimatsku politiku i financije 

 Pravedni prijelaz na zelena radna mjesta: globalna perspektiva: Guy 

Ryder, glavni direktor, Međunarodni ured rada 

 

 Kako financirati tranziciju: Emma Navarro, potpredsjednica Europske 

investicijske banke 

  

Supredsjedaju Mairead McGuinness, potpredsjednica Europskoga 

parlamenta i Domagoj Ivan Milošević, predsjednik Odbora za europske 

poslove Hrvatskoga sabora 
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Razmjena stajališta među zastupnicima nacionalnih parlamenata i 

zastupnika u Europskome parlamentu uz sudjelovanje predstavnika Odbora 

regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 

 

12.00 – 12.20  Plan ulaganja za održivu Europu: Valdis Dombrovskis, izvršni 

potpredsjednik Europske komisije 

 

12:20 – 12:30  Zajednička fotografija (u dvorani za plenarno zasjedanje) 

 

12.30 – 14.00 Coctail ručak 

 prostor Yehudi Menuhin (zgrada Paul-Henri Spaak, 1. kat) 

 

12.30 – 14.00 Sastanci političkih skupina:  

       

14.00 – 16.00    Plenarna sjednica: Vještine i poslovi za uključivi rast: što možemo 

naučiti jedni od drugih?  

  

 Dvorana za plenarno zasjedanje (zgrada Paul-Henri Spaak, 3. kat) 

  

 Supredsjedaju Dita Charanzová, potpredsjednica Europskoga parlamenta i 

Gordan Maras, predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno 

partnerstvo Hrvatskoga sabora 

 

 Uvodna obraćanja:   

    

Prioriteti Europske komisije: Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i 

socijalna prava  

Nacionalni prioriteti: Merja Kyllönen, Glavni odbor, finski parlament 

Nacionalni prioriteti: Ante Babić, član, Odbor za rad, mirovinski sustav i 

socijalno partnerstvo, Hrvatski sabor 

Nacionalni prioriteti:Claudia Müller, članica, Odbor za gospodarske 

poslove i energetiku, njemački parlament 

 

Razmjena stajališta među zastupnicima nacionalnih parlamenata i 

zastupnika u Europskome parlamentu uz sudjelovanje predstavnika Odbora 

regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 

 

 

 

 

 


