
 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj: 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
____________________________godine donijela 

 
Z A K LJ U Č A  K 

 

1. Prihvaća se prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova o izlasku Republike Hrvatske iz članstva Regionalne inicijative za 
migracije, azil i izbjeglice (MARRI) s danom 31. prosinca 2014. godine. 

2. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da u ime Vlade Republike 
Hrvatske diplomatskim putem izvijesti članice Regionalne inicijative za migracije, azil i 
izbjeglice (MARRI) o točki 1. ovoga Zaključka. 

3. Zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih i europskih 
poslova da prate rad  MARRI-a te sukladno interesima Republike Hrvatske i u svrhu pružanja 
razvojne pomoći poduzmu odgovarajuće radnje za poticanje i eventualno uključivanje 
Republike Hrvatske u projektne i druge oblike suradnje ove inicijative. 

4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Narodnim novinama“. 

 

Klasa: 

Ur.broj: 

Zagreb, 

 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbjeglice (MARRI) osnovana je 2003. 
godine spajanjem Inicijative za migracije i azil (MAI) i Regionalne inicijative za povratak 
(RRI), koje su osnovane u okviru Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu. MARRI je 
izrađen u skladu s osnovnim smjernicama koncepta regionalnog vlasništva u cilju stjecanja 
sposobnosti država članica za samostalnu suradnju i usklađivanje svojih politika s važnim 
segmentima europskih politika na planu migracija, azila i izbjeglica, odnosno ostvarenju 
europskih standarda u tim područjima. 

Republika Hrvatska je kroz godine članstva podržavala i aktivno sudjelovala u svim 
projektnim aktivnostima MARRI-a. Tijekom svog europskog integracijskog procesa, 
provedene reforme i prilagodbe europskim standardima pridonijele su napretku i razvoju 
Republike Hrvatske na planu kako europske tako i regionalne suradnje u području migracija, 
azila i izbjeglica. Pristupanjem članstvu u Europskoj uniji, uz primjenu već usvojenih 
europskih standarda, za Republiku Hrvatsku promijenili su se uvjeti raspoloživosti okvira i 
instrumenata za suradnju u MARRI–u.  

Zbog promijenih okolnosti su Ministarstvo unutarnjih poslova, kao nositelj suradnje i 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao tijelo nadležno za vanjskopolitičku 
komponentu, izvršili internu cost-benefit procjenu hrvatske participacije u ovoj regionalnoj 
inicijativi. Tijekom hrvatskog predsjedanja MARRI–em (srpanj 2013.- lipanj 2014.) dodatno 
je potvrđeno kako skromni sadržaji i nedostatno razvijeni instrumenti ove inicijative gotovo u 
potpunosti ne odgovaraju interesima i prioritetima Republike Hrvatske, a i s obzirom na 
godišnju novčanu kontribuciju ne opravdavaju daljnje članstvo Republike Hrvatske u ovoj 
inicijativi. Vodeći računa o vanjsko–političkim prioritetima Republike Hrvatske, o interesu za 
regionalnu suradnju i pružanja razvojne pomoći zemljama regije, članicama MARRI–a 
ponuđena je partnerska suradnja. U tu svrhu je Republika Hrvatska predložila i potrebne 
promjene temeljnih dokumenata MARRI. 

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predlažu 
izlazak Republike Hrvatske iz članstva Regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice. 
Za nastavak suradnje u područjima ove inicijative predlaže se razmatranje mogućnosti 
preuzimanja partnerstva u projektnoj suradnji i pružanja razvojne pomoći zemljama 
članicama MARRI–a. 

 

 


