Prijedlog

Na temelju članka 30. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici
održanoj _______________ godine donijela

ODLUKU
o provedbi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta
i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka
i europskih političkih zaklada

I.
Ovom Odlukom provodi se Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog
parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih
stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317/1, 4.11.2014.) - u daljnjem tekstu: Uredba
(EU, Euratom) br. 1141/2014.
II.
Nacionalnom kontaktnom točkom za razmjenu informacija potrebnih za
provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. određuje se Ministarstvo uprave.
III.
Središnja tijela državne uprave i druga državna tijela dužna su nacionalnoj
kontaktnoj točki iz točke II. ove Odluke na zahtjev dostaviti sve podatke i informacije iz
svojeg djelokruga potrebne za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim
novinama.
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković
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Obrazloženje
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 22. listopada 2014. o
statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317,
4.11.2014.) (dalje u tekstu: Uredba), stupila je na snagu 24. studenoga 2014. godine i
primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine. Navedenom Uredbom zamjenjuje se Uredba (EZ)
br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenog 2003. o statusu i financiranju
političkih stranaka na europskoj razini.
Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama, a
Prijedlogom ove Odluke se, radi mogućnosti provedbe navedene Uredbe, određuje nacionalna
kontaktna točka za potrebe razmjene informacija o provedbi te Uredbe.
Uredbom je uspostavljen poseban pravni i financijski okvir za europske političke stranke i
njihove pridružene europske političke zaklade, kako bi postale vidljiviji i učinkovitiji
sudionici u višerazinskom političkom sustavu Unije. Prema navedenoj Uredbi, europske
političke stranke i europske političke zaklade imaju europsku pravnu osobnost te su pravno
priznate i imaju pravnu sposobnost u svim državama članicama. Uredbom se propisuju uvjeti
i postupak registracije europskih političkih stranaka i zaklada, te se uspostavlja Tijelo za
europske političke stranke i europske političke zaklade (dalje u tekstu „Tijelo“), za potrebe
registriranja, kontrole i izricanje sankcija. Tijelo vodi i uspostavlja registar europskih
političkih stranaka i europskih političkih zaklada. U svrhu registracije pri Tijelu, europska
politička stranka mora zadovoljiti propisane uvjete (primjerice, da ima sjedište u državi
članici Unije i da bude zastupljena u najmanje jednoj četvrtini država članica).
Uredbom se također utvrđuje (članci 4. i 5) da statut europske političke stranke te europske
političke zaklade mora biti u skladu s mjerodavnim pravom države članice u kojoj se nalazi
njezino sjedište, utvrđena su pitanja koja statut treba minimalno sadržavati te je propisano da
država članica sjedišta može odrediti dodatne uvjete za statut pod uvjetom da ti dodatni uvjeti
nisu protivni odredbama ove Uredbe. Pored uvjeta koji su utvrđeni Uredbom (te se izravno
primjenjuju), Republika Hrvatska neće utvrđivati dodatne uvjete.
Uredbom se također uređuje financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih
zaklada iz općeg proračuna Europske unije te iz donacija i doprinosa. Uređuje se pitanje
kontrole nad europskim političkim strankama i zakladama, te se propisuju sankcije. Kontrolu
nad europskim političkim strankama i europskim političkim zakladama u vezi ispunjavanja
zahtjeva u okviru Uredbe izvršava se u suradnji s Tijelom, dužnosnikom za ovjeravanje
Europskog parlamenta i nadležnim državama članicama. U slučaju kršenja odredbi Uredbe,
europske političke stranke i europske političke zaklade mogu biti novčano kažnjene od strane
Tijela ili brisane iz registra.
Radi osiguranja pretpostavki za provedbu navedene Uredbe, potrebno je odrediti nacionalnu
kontaktnu točku za potrebe razmjene informacija o provedbi ove Uredbe. Člankom 2.
stavkom 10. Uredbe utvrđeno je da „nacionalna kontaktna točka“ znači jedna od točaka za
vezu određena za pitanja povezana sa središnjom bazom podataka o isključenjima iz članka
108. Financijske uredbe i članka 144. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012, ili
svaka druga osoba koju su nadležna tijela u državama članicama imenovala za potrebe
razmjene informacija o provedbi ove Uredbe.
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Člankom 28. Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih
političkih Zaklada, propisano je da Tijelo (za europske političke stranke i europske političke
zaklade), dužnosnik za ovjeravanje Europskog parlamenta i države članice dijele informacije
putem nacionalnih kontaktnih točaka i redovito se međusobno obavještavaju o pitanjima
vezanim za odredbe o financiranju, kontrolama i sankcijama, te se dogovaraju oko praktičnih
pitanja u vezi s tom razmjenom informacija, uključujući objavu povjerljivih informacija ili
dokaza i suradnju među državama članicama.
Prijedlogom odluke predlaže se da se nacionalnom kontaktnom točkom za razmjenu
informacija potrebnih za provedbu navedene Uredbe odredi Ministarstvo uprave, u čijem je
djelokrugu, sukladno članku 10. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16 i 104/16), obavljanje upravnih i
stručnih poslova koji se odnose na registraciju političkih stranaka i zaklada.
Prijedlogom odluke također se predlaže utvrditi da su središnja tijela državne uprave i druga
državna tijela dužna nacionalnoj kontaktnoj točki (Ministarstvu uprave) na zahtjev dostaviti
sve podatke i informacije iz svojeg djelokruga potrebne za provedbu navedene Uredbe.
Predlaže se stupanje na snagu predložene odluke prvoga dana od dana objave u Narodnim
novinama, s obzirom da se Uredba sukladno članku 41. primjenjuje u svim država članica
Unije od 1. siječnja 2017. godine.
Slijedom svega navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje ove Odluke.

