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PRIJEDLOG 

 
 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ , donijela 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

I – Daje se suglasnost za "CARDS Regionalni program za 2001. godinu" na osnovu 
očitovanja tijela državne uprave, koje je Ministarstvo za europske integracije dostavilo Vladi 
Republike Hrvatske aktom klase 911-01/02-04/01, urudžbenog broja 51808/02-47-02-01, od 
20. veljače 2002.godine. 
 
II- Prihvaćaju se prijedlozi dopuna i izmjena "CARDS Regionalni program za 2001.godinu" prema 
točkama dokumenta kako slijedi: 
 
 1. Pravosuđe i unutarnji poslovi 
 

a) Prihvaća se mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova da je snimanje stanja u području 
unutarnjih poslova nepotrebno, s obzirom da je isto završeno u okviruDogovora o 
partnerstvu koji se odnosi na granicu, azil i migraciju. 

b) Prihvaća se mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova da postoji mougćnost preklapanja 
programa osposobljavanja regionalnih djelatnika pravosuđa i policije, koje je u Republici 
Hrvatskoj definirano kroz budući Nacionalni plan aktivnosti i CARDS program, na 
nacionalnoj i regionalnoj razini. 

 
 
4.    Kontekts programiranja 
 
a) Prihvaća se prijedlog Ministarstva vanjskih poslova da se, zbog neprihvatljivih 

kvalifikacija, inzistira na izmjeni dijela teksta u paragrafu 4. (kontekst programiranja), 
točka 4. (Demokratska stabilizacija), koja glasi "...događaje posljednjeg desetljeća kao što 
su etnički utemeljeni građanski rat...", na način da se ta rečenica izostavi ili izmijeni na 
način da se precizno definiraju uzroci i posljedice rata u RH. 

 
 

 4.2. Razvoj regionalne infrastrukture i integrirano upravljanje granicama 
 

a) Prihvaća se prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza da se u dijelu teksta koji 
govori o integriranom upravljanju granicama na stranici 7. treći red odozdo iza riječi 
"ministarstva unutarnjih poslova i obrane" dodaju riječi "i Ministarstvo pomorstva, 
prometa i veza – Lučkih kapetanija".  

b) Prihvaća se prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza da se na stranici 8. u 
poglavlju 4.2.1 u zadnjem pasusu predzadnji redak iza riječi "policijski" dodaju riječi 
"lučkim kapetanijama".  

c) Prihvaća se prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza da se u dijelu programa koji 
se odnosi na regionalnu infrastrukturu naglasi da se program odnosi i na morske luke, 
poglavito sa stajališta razvoja suprastrukture za prihvat zauljenih voda s brodova. 

 
 

III – Vlada Republike Hrvatske zadužuje Ministarstvo za europske integracije da sa stavovima Vlade 
Republike Hrvatske upozna Europsku komisiju. 
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