Mandat u Europskom parlamentu
Pregled najvažnijih događaja 2013./2014.
Zaštita hrvatskih interesa

U ključnoj raspravi u kojoj predsjednik Europske komisije Barroso izvještava zastupnike o stanju Unije, zastupnik Picula je istaknuo kako Barroso
u svom obraćanju nije spomenuo
proširenje Unije, kao ni Hrvatsku
koja je prošle godine već završila pregovore, a sada je 28. članica.

Angažirao se oko zaštite hrvatskih
gospodarskih interesa koji su ugroženi izlaskom Hrvatske iz CEFTE.
Rezultat višemjesečne komunikacije
bio je amandman koji je ušao u godišnje Izvješće o napretku BiH kojim se
BiH poziva na prilagodbu Sporazuma
o stabilizaciji i pridruživanju.

Nakon što su Slovenci uložili prigovor na hrvatski zahtjev za registraciju
istarskog pršuta, zastupnik Picula je
reagirao i zatražio stav od Komisije.
Istaknuo je da proizvodnja pršuta ne
ovisi o državi već teritoriju na kojem
je proizveden zbog čega je istarski pršut apsolutno autohtoni proizvod.

U Strasbourgu je upozorio na problem svih malih hrvatskih ribara,
kojima je ribarstvo prije svega stil
života, pa tek onda djelatnost. Budući
da se ukida kategorija “mali ribolov”,
pozvao je Europski parlament na prilagodbu europskog zakonodavstva.

Zauzeo se za male regionalne aerodrome nakon što je Europska komisija objavila nacrt Smjernica za državne
potpore zračnim lukama i avioprijevoznicima kojima se zanemaruju speci-

Postavio je pitanje Komisiji planira
li reviziju vizne politike koja uključuje i Hrvatsku. Od Komisije je stigao
obećavajući odgovor da će koristiti svaku priliku kako bi riješili preostale slučajeve nereciprociteta, pa se očekuje kako
će to uskoro rezultirati konkretnim mjerama.

Zatražio je pojašnjenje situacije
oko prošeka i terana te pritom istaknuo kako hrvatski prošek i talijanski prosecco, odnosno slovenski i
hrvatski teran nisu istovjetni proizvodi. Uputio je i pisanu izjavu
Europskom parlamentu.

Europskom povjereniku Štefanu Fueleu uputio je pitanje o tome kakav
će pristup zauzeti prema čelnicima
BiH u pogledu rješavanja pitanja institucionalne ravnopravnosti Hrvata u
BiH. Kada je izglasana Rezolucija o
BiH, u nju je ugrađeno 6 od 9 amandmana koje je podnio zastupnik Picula.

regija.

Zatražio je od Europske komisije
ravnopravnost hrvatskih građana
prilikom on-line kupovine jer strani
ponuđači (najčešće Ujedinjeno Kraljevstvo) Hrvatsku ne prepoznaju kao
članicu EU, što dodatno povećava ionako visoke troškove dostave.
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U posjet Europskom parlamentu u
Bruxelles, pozvao je 11 učenika osnovnih škola s otoka Iža, Prvića i Silbe i
njihove učitelje, kako bi na plenarnoj
sjednici upozorio na depopulaciju
otoka i moguća ukidanja područnih
škola na otocima.

Upozorio je da se Hrvati nalaze u nepovoljnijoj poziciji zbog ograničenog
prava kretanja u Švicarskoj. Diskriminacija među pravima država članica
apsolutno je neprihvatljiva, istaknuo
je tijekom razmjene mišljenja s operativnim direktorom Europske službe za
vanjsko djelovanje D. O’Sullivanom.

Picula je od EU zatražio da se med
proizvodi u GMO free okolišu.
„Trebamo reći ne pritiscima GMO
industriji i snažno se zalagati za proizvodnju meda, kako se to danas radi u
Hrvatskoj – na prirodan, siguran način i u čistom okolišu.“

Europa u Hrvatskoj - Hrvatska u Europi

U Europskom parlamentu organiziran je projekt “Jadranboje izvornosti”. Petnaest hrvatskih proizvođača od Dubrovnika do Zadra izložilo je dubrovačka i šibenska vina, kupus, maslinovo ulje, drniški pršut, domaći sir i druge hrvatske proizvode.

Za sve kreativce Picula je organizirao
foto-video natječaj “Klik za bolju
Hrvatsku“ putem svog Facebook profila. Lajkanjem njihovih radova odabrano je 35 najboljih autora, koji su za
nagradu otišli na plenarno zasjedanje
Europskog parlamenta u Strasbourg, a
njihovi su radovi prikazani na izložbi u
Kući Europe u Zagrebu.

Pri tome je održana izložba s motivima Jadranske Hrvatske autora Ive Pervana te je nastupila šibenska klapa Adriaticum. Proizvođači su se na konferenciji informirali o mogućnostima zaštite svojih proizvoda pri EU, kao i povlačenju sredstava iz fondova EU.

Na poziv zastupnika Picule, deveteročlana delegacija zagrebačkog
SDP-a susrela se u Europskom parlamentu s predsjednikom parlamenta Martinom Schulzom, predsjednikom S&D-a Hannesom Swobodom
i drugim čelnim ljudima S&D-a. Cilj
posjeta bila je razmjena iskustava i
upoznavanje sa socijaldemokratskim
politikama na europskoj razini.

Studenti Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, na osnovu znanja koje
su pokazali rješavajući kviz o Europskoj uniji, nagrađeni su putovanjem
u Strasbourg. Posjetili su Europski
parlament i sudjelovali na posljednjoj
plenarnoj sjednici ovog saziva parlamenta.
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Nakon strašne tragedije kod Lampeduse u kojoj je stradalo 300-tinjak imigranata,
zastupnik Picula upozorio je EU da ne smije štedjeti na životima građana,
neovisno o krizi. Organizirao je javnu raspravu “Stranci pred vratima Europe iskustvo Lampeduse” na Cvjetnom trgu u Zagrebu, kako bi informirao građane o
ovom sve prisutnijem problemu.

Vanjskopolitičko djelovanje
Picula je bio na službenoj misiji u Washingtonu, gdje je Amerikancima predstavio Hrvatsku kao najnoviju članicu EU. Sudjelovao je na tzv. “hrvatskom tjednu”,
što je bio prvi put da se Hrvati kao punopravni Europljani predstavljaju na važnim
mjestima američke moći: obilaze Bijelu kuću, State Department i Pentagon, drže
predavanja pred tamošnjim studentima, te su u posjetu hrvatskom veleposlanstvu.

Kao član delegacije Europskog parlamenta, Picula je u
dva navrata posjetio Kijev - u siječnju i veljači 2014., te se
sastao s predstavnicima svih strana uključenih u aktualna zbivanja u Ukrajini. Bio je dio općeg političkog

napora EU koji je radio na tome da se vrlo loše političke,
gospodarske i sigurnosne prilike u Ukrajini ne pogoršaju i da
se između sukobljenih strana započnu pregovori kako izaći
iz krize.

Zastupnik Picula je tijekom mandata postao potpredsjednik Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Albanijom, BiH,
Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom. Prva službena misija bila mu je posjet Albaniji i Kosovu, a boravio je i u BiH i Makedoniji.
Sažetak mandata
17 rezolucija
23 pitanja Europskoj komisiji
50 amandmana
123 posjetitelja i mnoštvo hrvatskih interesa promovirano i zaštićeno
Više od 400 parlamentarnih aktivnosti
Svim zainteresiranim građanima ured zastupnika Picule stoji na raspolaganju na
adresi Zrinjevac 2, ponedjeljkom od 9 do 19h, a ostale radne dane do 17h. Možete nas kontaktirati na broj 01/4811-112, gdje će vam se javiti njegovi suradnici:
voditelj ureda Ivan Matić i asistentica za medije Andrea Orlić. Osim u Zagrebu,
zastupnik Picula također ima svoj ured u Bruxellesu, gdje vam na raspolaganju
stoji voditeljica ureda Ana Laća koju možete kontaktirati na 00 32 22 84 79 48.
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