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Predmet:  Šesti sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Europola, Zagreb, 

Hrvatska 

- Obavijest o otkazivanju 
 

Poštovane kolegice, poštovani kolege,  

U pismu od 6. ožujka 2020. obavijestili smo vas kako smo, zbog izbijanja  pandemije COVID-19 u 

određenim regijama Europske unije, kao supredsjedatelji JPSG-a odlučili odgoditi Šesti sastanak 

Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor (JPSG) Europola koji se trebao održati 22. – 23. ožujka 

2020. u Zagrebu, na drugi prikladniji datum u okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.  

Nažalost, zbog izbijanja pandemije COVID-19 i snažnih potresa koji su pogodili Zagreb u ožujku ove 

godine, s velikim žaljenjem vas obavještavamo da smo odlučili otkazati Šesti sastanak JPSG-a koji se 

trebao održati u Zagrebu u prvoj polovici 2020. 

Unatoč tome, u cilju osiguranja kontinuiteta aktivnosti JPSG-a i kako bi se omogućilo svim članovima 

JPSG-a potpuno sudjelovanje u njegovom radu, suočeni istovremeno s ovom jedinstvenom situacijom 

koja je značajno otežala redovno funkcioniranje međuparlamentarne suradnje, odlučili smo predložiti 

elektroničku razmjenu informacija između članova JPSG-a i izvršne direktorice Europola, Upravnog 

odbora Europola, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Odbora za suradnju Europola, o 

konkretnim pitanjima koja proizlaze iz nadležnosti JPSG-a sukladno člancima 12. i 51. Uredbe o 

Europolu.  

U svrhu omogućavanja ove razmjene, zamolili smo predstavnike gore navedenih tijela koji su bili 

pozvani sudjelovati kao glavni govornici na sastanku JPSG-a u Zagrebu da  do 1. lipnja 2020. 

članovima JPSG-a podnesu pisane prezentacije/doprinose koji su trebali biti predstavljeni i 

raspravljeni tijekom Šestog sastanka JPSG-a. Izvješća i doprinosi će biti proslijeđeni svim izaslanstvima 

u JPSG-u putem elektroničke pošte i objavljeni na IPEX-u te na web stranici Parlamentarne dimenzije 

hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. 
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Također, izaslanstva u JPSG-u su pozvana da, ako to žele, podnesu pisane doprinose kao odgovor na 

prezentacije i izvješća putem adresa elektroničke pošte jpsg.libesecretariat@europarl.europa.eu i 

jpsg@parleu2020.sabor.hr. 

Nadalje, izaslanstva u JPSG-u su pozvana da, smatraju li to potrebnim, pošalju pisane doprinose i 

zahtjeve za dodatnim pojašnjenjem/dopunama, pod uvjetom da su isti izravno povezani s 

prezentacijama, na gore navedene adrese elektroničke pošte do 15. lipnja 2020. Nastavno na pisane 

doprinose i zahtjeve za pojašnjenjem, svi glavni govornici će biti zamoljeni da podnesu objedinjeni 

pisani odgovor na sva pisana pitanja i doprinose do kraja lipnja 2020. (jedan odgovor na sve 

doprinose i pitanja). 

Pisani doprinosi, uključujući i pitanja te objedinjeni odgovori govornika, bit će distribuirani 

izaslanstvima JPSG-a putem elektroničke pošte i objavljeni na IPEX-u te na web stranici 

Parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. 

Nadamo se da će ova procedura omogućiti JPSG-u nastavak provedbe nadzora u ovom složenom 

vremenu. 

U očekivanju skorog završetka pandemije COVID-19, radujemo se elektroničkoj razmjeni informacija.  

 

S poštovanjem, 

 

 

  
 

Ranko OSTOJIĆ 
Supredsjedatelj JPSG-a  
Voditelj izaslanstva Hrvatskoga sabora u  
JPSG-u   

 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 
Supredsjedatelj JPSG-a  
Predsjednik Odbora za građanske slobode, 
pravosuđe i unutarnje poslove  
Europskog parlamenta  
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