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NACRT SAŽETKA ZAPISNIKA 

Radna skupina za EU u svijetu 
 

Predsjedao Hans Dahlgren, ministar europskih poslova, Švedska 
21. siječnja 2022., 14:00 – 16:00 

 
 
 

1. Uvodne napomene predsjedatelja 
 
Predsjedatelj Dahlgren otvorio je hibridnu sjednicu na daljinu iz Stockholma i zamolio Richarda 
Corbetta iz Zajedničkog tajništva konferencije da mu pomogne s pozivanjem govornika prisutnih u 
dvorani. Podsjetio je da je tijekom priprema za sastanak poticao građane članove da predlože teme i 
pitanja za raspravu, koje je zatim podijelio zajedno s dnevnim redom. Na temelju tih prijedloga 
predložio je da se rasprava (koja se odvija prije zaprimanja konkretnih preporuka od panela građana) 
podijeli u tri tematska područja, pri čemu bi se svakome posvetila polusatna rasprava u kojoj bi se 
prednost dala građanima članovima radne skupine: 
 
Tematsko područje 1: Samodostatnost i stabilnost 
Tematsko područje 2: EU kao međunarodni partner 
Tematsko područje 3: Snažan EU u mirnom svijetu 
 
 
2. Kratko predstavljanje instrumenata i institucija EU-a na globalnoj sceni. 
 
U odsutnosti Josepa Borrella, visokog predstavnika EU-a i potpredsjednika Komisije, koji se nije 
mogao pridružiti sastanku radne skupine, predsjedatelj je sam održao prezentaciju u kojoj je istaknuo 
ključne elemente vanjskih odnosa EU-a, kako oni funkcioniraju i kako se donose odluke. 
 
 
3. Raspravai 
 
Tematsko područje 1: Samodostatnost i stabilnost 
(zaprimljena su 4 pitanja građana)  
 
Građani su istaknuli koncept EU-a kao snažnog međunarodnog partnera u trgovinskim i političkim 
odnosima, koji koristi svoju zajedničku snagu za promicanje europskih vrijednosti u inozemstvu, s 
trgovinskom politikom čiji su napori usmjereni na očuvanje ljudskih prava te socijalnih i okolišnih 
vrijednosti. Pokazano je zanimanje i za bogatu trgovinu s drugim velikim akterima kao što su Kina i 
SAD. Spomenuta je potreba za jačom sigurnosnom i obrambenom politikom, uzimajući u obzir 
mogućnost zajedničke vojske i zajedničkog djelovanja u području kibersigurnosti.  
 
 Kao odgovor na ta opažanja, rasprava je bila usmjerena na: 

• potrebu za iskorištavanjem trgovinskih sporazuma; 
• potrebu za osiguravanjem sirovina i energetske samodostatnosti; 
• opskrbu hranom; 
• vanjsku diplomaciju Europske unije, rad ESVD-a i visokog predstavnika Unije za vanjske 

poslove i sigurnosnu politiku. 
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Predsjedatelj Dahlgren sažeo je raspravu podsjetivši da bi ona trebala dovesti do izrade izvješća 
kojim će se uzeti u obzir doprinos građana. Ono bi trebalo biti aktualno i utemeljeno na pitanjima koje 
su iznijeli građani.  
 
Tematsko područje 2: EU kao međunarodni partner 
(2 pitanja građana, usmjerena na vrijednosti i standarde) 
 
Građani su istaknuli potrebu za praćenjem i osiguravanjem većeg poštovanja postojećih pravila. 
Osvrnuli su se i na potrebu za većim brojem stručnih mišljenja na temelju kojih bi se građani bolje 
informirali o određenim temama. 
 
Tijekom rasprave istaknuto je nekoliko ciljeva: 

• EU, kao globalni akter, može uvesti promjene na međunarodnoj razini (Pariški sporazum o 
klimatskim promjenama primjer je sposobnosti EU-a da iskoristi svoju zajedničku snagu kako 
bi izvršio utjecaj na SAD i Kinu). Trgovinski sporazumi mogu se koristiti i za promicanje 
promjena i bolju provedbu zaštite temeljnih ljudskih prava. 

• Služiti kao primjer, ozbiljno shvaćati zeleni plan i ispunjavati svoje obveze. 
• Međunarodni poredak utemeljen na pravilima mora zauzimati središnje mjesto u ciljevima EU-

a. 
• EU bi trebao iskoristiti svoje regulatorne ovlasti kao postavljač globalnih standarda. 
• EU mora djelovati na globalnoj razini, ali i na regionalnoj razini i razini susjedstva.  

 
Predsjedatelj je zaključio raspravu o drugom tematskom području istaknuvši sljedeće: Mnogo je načina 
za promicanje vrijednosti EU-a na globalnoj sceni, ali problem je taj da je sa svima njima upoznat tek 
mali broj ljudi.  
 
Tematsko područje 3: Snažan EU u mirnom svijetu 
 
I dalje postoji zanimanje građana za Frontex – njegovu ulogu i način na koji se može dodatno iskoristiti. 
U raspravi su članovi Radne skupine posebno naglasili: 

• potrebu za zajedničkim stajalištima u više područja kao što su propisi o porezima i poslovanju; 
• važnost uključivanja zapadnog Balkana;  
• potrebu za primanjem novih članica i daljnjim proširenjem Schengena;  
• potrebu za obrambenim snagama EU-a i/ili jačanjem suradnje s NATO-om ili jednostavno za 

uspostavom fonda EU-a za obranu i kapaciteta EU-a za brzo raspoređivanje snaga; 
• potrebu za glasovanjem kvalificiranom većinom kako bi se ubrzalo donošenje odluka i izbjeglo 

da EU bude paraliziran zbog obvezne jednoglasnosti. 
 
 
4. Zaključne napomene predsjedatelja 
 
Predsjedatelj Dahlgren zahvalio je članovima radne skupine, a posebno građanima članovima, na 
njihovu doprinosu. 
 
Kao odgovor na prijedlog da se preporuke klasificiraju („sustav upotrebe boja semafora”) prema 
jednostavnosti provedbe, rekao je da će tu ideju predstaviti Izvršnom odboru gdje će se o njoj 
raspravljati, ali je također istaknuo poteškoće u postizanju dogovora o takvom klasificiranju. Ponovno 
je naglasio potrebu za time da se više prostora u ovoj raspravi da predstavnicima građana.  
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Najavio je da će se završni europski panel građana i građanki o toj temi održati u Maastrichtu 11., 12. 
i 13. veljače. Panel će zatim dovršiti svoje preporuke koje će se predstaviti na sljedećoj plenarnoj 
sjednici. Sljedeći je sastanak ove radne skupine zakazan za petak, 11. ožujka. Struktura sastanka 
temeljit će se na zaključcima europskog panela građana i građanki. Rasprava će se do sljedećeg 
sastanka predviđenog za 11. ožujka nastaviti preko grupe na WhatsAppu. 
 

 
i Struktura izlaganja bila je kako slijedi: 
 
europski paneli građana i građanki: 9 
predstavnici nacionalnih panela i događanja: 4 
civilno društvo (SP, OR, EGSO): 6 
Vijeće: 4 
nacionalni parlamenti: 11 
EP: 7 
Komisija: 0 
 
Rodna ravnoteža: 30 govornika i 11 govornica 
 


