Usmjerenost na Komisiju
Dobrovoljni pristup
Točan opseg primjene se još mora definirati
Nepostojanje obvezujućih kriterija reprezentativnosti
Odbijanje sustava akreditacije
Široka definicija civilnog društva
Dijalog dionika
Klubovi zastupnika
Savjetodavna tijela:

Zastupnici u Europskom parlamentu udruženi su u sedam

Europski gospodarski i socijalni odbor

klubova zastupnika, među kojima su i nezavisni zastupnici.

Odbor regija

Dva najveća kluba su klub Europske pučke stranke i
Progresivni savez socijalista i demokrata. Klubovi se

EUROPSKI PARLAMENT

uglavnom temelje na jednoj europskoj stranci, ali mogu

Europski parlament je izravno izabrano tijelo Europske unije

nezavisne zastupnike. Svaki od klubova određuje svoj

PUTEVIMA EU

sadržavati i više europskih, te nacionalnih stranaka, kao i
koje zajedno sa Vijećem ministara čini zakonodavnu vlast

unutrašnji ustroj imenovanjem predsjednika i tajništva

Europske unije. Sastoji se od 766 zastupnika, koji se biraju

kluba.

svakih 5 godina, te predstavljaju 500 miliona građana
Europe.
Predsjednik parlamenta je Antonio Tajani, talijanski
političar koji je izabran na izborima za Europski parlament
2014. iz 28 zemalja članica.
Ne postoji jedinstveni izborni sustav za izbor članova
Europskog parlamenta, već je svaka država članica
slobodna izabrati vlastiti sustav, uz poštivanje tri uvjeta
propisanih odlukom Vijeća:
Izborni sustav mora primjenjivati sustav razmjernog
predstavništva, bilo putem izbornih lista ili putem
sustava prijenosa glasa
Izborno područje mora biti podijeljeno na izborne
jedinice, na način na koje neće utjecati na sustav
razmjernog predstavništva
Izborni prag na nacionalnoj razini mora iznositi 5%
Raspodjela zastupničkih mjesta u Parlamentu po državama
članicama ovisi o broju stanovnika svake države članice,
tako da zemlje s više stanovnika biraju više zastupnika, no
što ih biraju male zemlje.

Predsjednik Europskog parlamenta
Predsjednik parlamenta predsjeda raspravama i
djelovanjem Europskog parlamenta. Također predstavlja
Parlament unutar Europske unije i u međunarodnim
poslovima. Njegov potpis se zahtjeva za uvođenje većine
zakona Europske unije, kao i za donošenje proračuna.
Predsjednički mandat traje dvije i pol godine. Od osnutka
Parlamenta 1952 godine ukupno je bilo 28 predsjednika, a
od prvih parlamentarnih izbora bilo ih je 13. Trenutni
predsjednik je Antonio Tajani.
Sjedište Europskog parlamenta
Sjedište Europskog parlamenta je u Strasbourgu gdje se i
održavaju redovne mjesečne plenarne sjednice, kako je
potpisano protokolom u Amsterdamskom ugovoru.
Međutim tijekom većeg dijela mjeseca, pripremne
zakonodavne radnje, sjednice odbora i dodatne plenarne
sjednice održavaju se u Bruxellesu, gdje su smještene i
ostale institucije Unije. U Luxembourgu se nalazi tajništvo
Europskog parlamenta, te prva vijećnica izgrađena za
Europski parlament i druge zgrade.

www.putevimaeu.com.hr

PRAVA GRAĐANA U EU

?

Što je građanstvo Europske Unije?

Pojam Europskog građanstva sadržan je u članku 20.
Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (UFEU) i u
poglavlju V. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
Članak 20. stavak 1. navodi sljedeće:
Ovim se ustanovljuje građanstvo Unije. Svaka osoba koja
ima državljanstvo neke države članice građanin je Unije.
Građanstvo Unije ne zamjenjuje nacionalno državljanstvo,
već mu je dodatak.

?

Koja prava imam kao
Europski građanin?

EU želi da ste kao građani svjesni svojih prava i da ih u
potpunosti uživate u svojoj svakodnevnici.
Pravo na slobodu kretanja i boravka unutar EU-a, te pravo
na nediskriminaciju na temelju nacionalnosti.
Kao građanin EU-a imate pravo na slobodno kretanje i

pritužbu mogu podnijeti poduzeća, udruge i druge pravne

Sigurni, pouzdani i cjenovno dostupni oblici energije

Odgovor u obliku komunikacije službeno će donijeti kolegij

osobe s registriranim sjedištem u državi članici EU.

Zahvaljujući EU sada ste kao potrošač zaštićeniji i možete

povjerenika, te će biti objavljen na svim službenim jezicima

Pravo na konzularnu zaštitu građana EU-a čija zemlja

odabrati distributera plina ili struje koji najbolje odgovara

EU-a. Komisija nije dužna podnijeti zakonodavni prijedlog

nema predstavništvo u trećoj zemlji

vašim potrebama.

na temelju inicijative. Ako Komisija odluči podnijeti

Nalazite li se izvan EU-a i zatreba vam pomoć, kao građanin
EU-a imate pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili
konzulata bilo koje države EU-a pod jednakim uvjetima kao i
državljani te države.

EUROPSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

?

Temeljna prava
EU se temelji na vrijednostima ljudskog dostojanstva,

pravilu Europskom parlamentu i Vijeću, a u nekim

Što je Europska građanska
inicijativa?

da podnese zakonodavni prijedlog u područjima u kojima EU

poštovanja ljudskih prava, poštujući prava nacionalnih

ima zakonodavnu nadležnost. Građansku inicijativu treba

Socijalno osiguranje
Pri selidbi na području EU-a doprinose za socijalno
osiguranje plaćate samo u jednoj zemlji, čak i ako radite u
više njih. Obično ćete i prava iz socijalnog osiguranja moći
ostvarivati samo u toj državi.
Zdravstvena zaštita u inozemstvu
U skladu s propisima EU-a liječničku pomoć možete zatražiti

boravak unutar EU-a. Pritom se moraju ispuniti određeni

u drugoj zemlji EU-a, a povratak troškova možete zatražiti

uvjeti. Na primjer, pri ulasku u drugu zemlju EU-a možda

od svog nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje.

ćete morati pokazati osobni dokument, a da biste u drugoj

Studiranje u inozemstvu

zemlji EU-a mogli boraviti dulje od tri mjeseca, morate

Kao državljanin EU-a imate pravo studirati u svim zemljama

ispunjavati određene uvjete ovisno o tome radite li,

EU pod istim uvjetima kao i državljani tih zemalja.

studirate itd.

Kupnja na internetu

Pravo glasa i kandidiranje na izborima

Ako kupujete na internetu u Europi zaštićeni ste

Ako živite u drugoj zemlji EU, kao građanin EU imate pravo

zakonodavstvom EU-a.

glasa i kandidiranja na lokalnim i europskim izborima koji se

Prava putnika

održavaju u toj državi pod jednakim uvjetima kao i njeni

slučajevima samo Vijeću), te ako bude prihvaćen prijedlog
stupa na snagu.

Europska građanska inicijativa poziv je Europskoj komisiji

slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i
manjina.

zakonodavni prijedlog pokrenut će se zakonodavni
postupak: Komisijin prijedlog podnosi se zakonodavcu (u

poduprijeti najmanje jedan milijun građana EU-a iz
najmanje 7 do 28 država članica. U svakoj od tih 7 država
članica potrebno je prikupiti barem najmanji broj

CIVILNI DIJALOG

?

Što je Civilni dijalog?

Civilni dijalog označava interakciju između javnih institucija

potpisnika. Pravila i postupci koji se odnose na građansku

i organizacija civilnog društva, a ne jednostran odnos.

inicijativu navedeni su u Uredbi EU koju su Europski

Samim tim civilni dijalog je mnogo više od informiranja i

parlament i Vijeće Europske unije donijeli u veljači 2011.

komuniciranja, a temelji se na međusobnom uvažavanju i
prijemljivosti. Obuhvaća različite stupnjeve formalizacije

Europsku građansku inicijativu moguće je predložiti u svim

koje sežu od neformalnih struktura do onih koje su zakonski

područjima u kojima je Komisija ovlaštena podnijeti

priznate, od ad hoc do kontinuirane razmjene znanja i

zakonodavni prijedlog, na primjer u području okoliša,

iskustava. On obuhvaća različite stupnjeve uključenosti

poljoprivrede, prijevoza ili javnog zdravstva.

organizacija civilnog društva, koje sežu od informiranja do

?

Što se događa nakon što se za
Europsku građansku inicijativu
prikupi jedan milijun potpisa?

Komisija će pažljivo ispitati inicijativu. U roku od tri mjeseca
nakon primitka inicijative:

savjetovanja i aktivnog sudjelovanja.

?

Koje su glavne značajke organizacija
civilnog društva?

Organizacije civilnog društva glavne značajke:
Nedržavni akteri

Predstavnici Komisije sastat će se sa organizatorima

U slučaju poteškoća u međunarodnom, željezničkom ili

Neprofitne organizacije

kako bi detaljno objasnili pitanja potaknuta inicijativom

državljani.

zračnom prometu, bilo da putujete iz EU-a ili dolazite u EU iz

Demokratske organizacije

Organizatori će imati priliku predstaviti svoju inicijativu

Pravo na podnošenje predstavki

zemlje izvan EU-a koristeći se uslugama prijevoznika iz EU-

Neovisne o vladi

na javnom saslušanju Europskom parlamentu

Pravo na podnošenje predstavki omogućuje vam da izrazite

a, moguće je da imate pravo na povrat novca, a možda i na

Djeluju u javnom interesu

Komisija će u službenom odgovoru objasniti koje će se

zabrinutost ili podnesete pritužbu Europskom parlamentu.

naknadu štete.

Oslanjaju se na volonterski rad i aktivističko uključivanje

mjere predložiti kao odgovor na građansku inicijativu,

Može biti riječ o problemu ili pritužbu osobne prirode ili o

Jeftiniji pozivi s mobilnog telefona

ako će ih predložiti i razloge poduzimanja ili

pitanju od javnog interesa. Predmet mora biti u okviru

Za korištenje mobilnog telefona u drugoj zemlji EU-a

nepoduzimanja mjera.

područja djelatnosti EU i mora vas se neposredno ticati.

mobilni operater ne smije vam zaračunati troškove veće od

Pritužbe vezane uz nepravilnosti u postupanju institucija ili

propisanih ograničenja.

tijela EU možete uputiti Europskom ombudsmanu. Isto tako

?

Koja su glavna obilježja EU okvira za
civilni dijalog?

Glavna obilježja postojećeg okvira EU-a za civilni dijalog
mogu se sažeti na sljedeći način:

