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Dogovor moguć uz snažan politički angažman svih institucija EU-a

I) Inicijative iz govora o stanju Unije 2018.1

Politički cilj

1

2
3
4
5
6

Europska
komisija

Opis

Sprečavanje širenja terorističkih
sadržaja na internetu2

Predloženo u rujnu 2018.;
Vijeće je svoj mandat
donijelo 6. prosinca 2018.

Proširenje mandata Ureda
europskog javnog tužitelja na
prekogranična kaznena djela
terorizma3

Predloženo u rujnu 2018.

Ciljane izmjene Uredbe o
financiranju stranaka u pogledu
postupka provjere povezanog s
povredama prava na zaštitu
osobnih podataka u kontekstu
izbora za Europski parlament4

Predloženo u rujnu 2018.

Jačanje kapaciteta Agencije za
europsku graničnu i obalnu stražu5

Predloženo u rujnu 2018.

Europski centar za industrijske,
tehnološke i istraživačke
kompetencije u području
kibersigurnosti6

Predloženo u rujnu 2018.

Europski
parlament

Vijeće
Europske
unije

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_hr_0.pdf Vidjeti i pismo namjere predsjednika
Junckera: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_hr.pdf
COM(2018) 640 final (12.9.2018.).
COM(2018) 641 final (12.9.2018.).
COM(2018) 636 final (12.9.2018.).
COM(2018) 631 final (12.9.2018.).
COM(2018) 630 final (12.9.2018.).
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II) Prioriteti usuglašeni u Zajedničkoj deklaraciji7
Politički cilj

Europski sustav za informacije o
putovanjima i odobravanje
putovanja8

Predloženo u studenome
2016.; postignut dogovor
suzakonodavaca; službeno
donošenje u jesen 2018.

Europska agencija za operativno
upravljanje opsežnim
informacijskim sustavima u
području slobode, sigurnosti i
pravde9

Predloženo u lipnju 2017.;
postignut dogovor
suzakonodavaca; službeno
donošenje u jesen 2018.

Jačanje Schengenskog
informacijskog sustava10

Predloženo u prosincu
2016.; postignut dogovor
suzakonodavaca; službeno
donošenje u jesen 2018.

Pranje novca i financiranje
terorizma11

Predloženo u srpnju 2016.;
službeno donošenje u
svibnju 2018.

Sustav ulaska/izlaska12

Predloženo u travnju 2016.;
službeno donošenje u
studenome 2017.

Nadzor nabave i posjedovanja
oružja13

Predloženo u studenome
2015.; službeno donošenje u
svibnju 2017.

Direktiva o suzbijanju terorizma14

Predloženo u prosincu
2015.; službeno donošenje u
ožujku 2017.

Akt o kibersigurnosti15

Europski informacijski sustav
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Europska
komisija

Opis

Europski
parlament

Vijeće
Europske
unije

Predloženo u rujnu 2017.;
postignut dogovor
suzakonodavaca; službeno
donošenje 2019.

Predloženo u siječnju 2016.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
COM(2016) 731 final (16.11.2016.).
COM(2017) 352 final (29.6.2017.).
COM(2016) 881 final (21.12.2016.), COM(2016) 882 final (21.12.2016.) i COM(2016) 883 final (21.12.2016.).
Direktiva (EU) 2018/841 (30.5.2018.).
Uredba (EU) 2017/2226 (30.11.2017.).
Direktiva (EU) 2017/853 (17.5.2017.).
Direktiva (EU) 2017/541 (15.3.2017.).
COM(2017) 477 final (13.9.2017.).
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Politički cilj
kaznene evidencije16

i dopunjeno u lipnju 2017.;
završna faza rasprava u
okviru trijaloga.

Interoperabilnost informacijskih
sustava EU-a za upravljanje
sigurnošću, granicama i
migracijama17

Predloženo u prosincu 2017.
i izmijenjeno u lipnju 2018.;
završna faza rasprava u
okviru trijaloga.

Prekogranični pristup tijela za
izvršavanje zakonodavstva
elektroničkim dokazima18

Predloženo u travnju 2018.;
Vijeće je donijelo
pregovarački mandat;
Europski parlament treba
donijeti svoj pregovarački
mandat i započeti rasprave u
okviru trijaloga.

Prekogranični pristup tijela za
izvršavanje zakonodavstva
financijskim podacima i njihova
upotreba19

Predloženo u travnju 2018.;
Vijeće je donijelo
pregovarački mandat;
suzakonodavci trebaju
započeti rasprave u okviru
trijaloga.

Jačanje sustava Eurodac

Predloženo u svibnju 2016.;
Europski parlament i Vijeće
trebaju dovršiti rasprave u
okviru trijaloga.

20

16
17

18
19
20

Europska
komisija

Opis

Europski
parlament

Vijeće
Europske
unije

COM(2016) 7 final (19.1.2016.) i COM(2017) 344 final (29.6.2017.).
COM(2017) 793 final (12.12.2017.), COM(2017) 794 final (12.12.2017.), COM(2018) 478 final (13.6.2018.) i COM(2018) 480
final (13.6.2018.).
COM(2018) 225 final (17.4.2018.) i COM(2018) 226 final (17.4.2018.).
COM(2018) 213 final (17.4.2018.).
COM(2016) 272 final (4.5.2016.).
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III) Druge zakonodavne inicijative u području sigurnosne unije o kojima se raspravlja
Politički cilj

21
22
23

24

Europska
komisija

Opis

Borba protiv prijevara i
krivotvorenja bezgotovinskih
sredstava plaćanja21

Predloženo u rujnu 2017.; u
tijeku su rasprave u okviru
trijaloga.

Ograničavanje stavljanja na tržište i
uporabe prekursora eksploziva22

Predloženo u travnju 2018.;
Europski parlament i Vijeće
trebaju donijeti svoje
pregovaračke mandate i
započeti rasprave u okviru
trijaloga.

Poboljšanje sigurnosnih obilježja
nacionalnih osobnih iskaznica i
boravišnih isprava23

Predloženo u travnju 2018.;
Europski parlament i Vijeće
donijeli su svoje
pregovaračke mandate i
trebaju započeti rasprave u
okviru trijaloga.

Jačanje viznog informacijskog
sustava24

Predloženo u svibnju 2018.;
Europski parlament i Vijeće
trebaju donijeti svoje
pregovaračke mandate i
započeti rasprave u okviru
trijaloga.

COM(2017) 489 final (13.9.2017.).
COM(2018) 209 final (17.4.2018.).
COM(2018) 212 final (17.4.2018.).
COM(2018) 302 final (16.5.2018.).
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Europski
parlament

Vijeće
Europske
unije

