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1) Kako biste ocijenili svoj rad u Europskom parlamentu i možete li navesti (kako ih vi vidite) vlastite 

uspjehe i propuste? 

Ocjenu o mom radu prepuštam biračima. Međutim mogu sažeti ključne aktivnosti koje možete 

provjeriti na mojoj stranici www.andrejplenkovic.hr . 

Tijekom devet mjeseci trenutnog mandata u Europskom parlamentu svojim aktivnostima u 

odborima, u radu grupe EPP-a i na plenarnim sjednicama nastojao sam steći vjerodostojnost među 

kolegama zastupnicima u Europskom parlamentu i drugim institucijama EU. Posebno bih izdvojio 

aktivnosti kao član Odbora za proračun - a to je sudjelovanje u pregovorima između Vijeća i 

Parlamenta o Proračunu EU za 2014., kao i u pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru za 

razdoblje 2014. - 2020.  

Prvi sam hrvatski zastupnik koji je podnio Izvješće na plenarnoj sjednici EP. Riječ je o Mobilizaciji 

proračunskih sredstava EU iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji namijenjenih španjolskoj 

regiji Valenciji u iznosu od 840.000 eura kako bi se pomoglo 300 radnika koji su postali tehnološki 

višak u građevinskom sektoru. Bio sam i izvjestitelj u sjeni EPP-a u vezi financijski vrlo značajne 

Odluke o davanju jamstva (30 milijardi eura) iz proračuna Unije Europskoj investicijskoj banci za 

financiranje projekata izvan EU usvojene u ožujku.  

Imao sam čast biti prvi hrvatski zastupnik koji je govorio na plenarnom zasjedanju 2. srpnja 2013. i to 

naravno na hrvatskom jeziku. Organizirao sam i niz tematskih konferencija u Bruxellesu i Zagrebu na 

teme: hrvatska književnost i kultura; ekonomski i financijski učinci članstva; klimatske promjene, 

budućnost europske obrane, govor mržnje na internetu, a slijede još o položaju hrvatske dijaspore u 

EU te vanjskoj politici EU i ulozi RH. 

Zajedno s kolegama iz delegacije HDZ/EPP angažirali smo ukupno 50-ak asistenata u Bruxellesu, 

Zagrebu i svim županijama, a ujedno će kroz moj ured u ovih godinu dana u Bruxellesu proći i 25 

stažista iz svih dijelova  Hrvatske. 

Naglašavam i aktivnu potporu BiH, koju sam posjetio već tri puta, a krajem ožujka sudjelovat ću na 

sastanku Međuparlamentarnog odbora BiH i EU u Sarajevu te se založiti za jednakopravnost Hrvata, 

kao član Delegacije EU za jugoistočnu Europu. 

   

2) Koliko i kako ste komunicirali s građanima (usmeno, pismeno, preko društvenih mreža, e-poštom) i 

što Vam je ta komunikacija značila u Vašem radu? Možete li navesti neki konkretan primjer? 

Od samog početka mandata kontinuirano sam angažiran na terenu te redovito obilazim sve hrvatske 

županije. Održao sam brojna predavanja, govore, tribine, okrugle stolove u suradnji sa strankom, 

županijama, fakultetima, udrugama i komorama. Moj cilj je emancipirati rad zastupnika u Europskom 

parlamentu te približiti ulogu zakonodavne institucije EU i ključnih tema koje su aktualne u Europi, a s 

ciljem povećanja odaziva birača na predstojeće izbore za Europski parlament u svibnju i jačanja 

legitimiteta budućih zastupnika. Radio sam na provedbi HDZ-ovog izbornog programa "Hrvatski glas u 



Europi".  Kroz zastupnička pitanja koja sam uputio Komisiji i Vijeću nastojim potaknuti rješavanje 

konkretnih pitanja za hrvatske građane: problemi s kojima su se susreli hrvatski špediteri, zagađenje 

zraka u Slavonskom Brodu, zapošljavanje hrvatskih građana u institucije Unije, sklapanje Protokola o 

Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s BiH, pridruživanje Europskom gospodarskom prostoru, 

gospodarska situaciji u Hrvatskoj, operacionalizacija Dunavske i Jadransko-jonske strategije, 

posljedice elementarnih nepogoda i moguća pomoć kroz Europski fond solidarnosti. O svim 

aktivnostima, nastojim informirati javnost (web stranica, priopćenja, intervjui), a koristim i društvene 

mreže (facebook i twitter) za kontakt s građanima koji mi se javljaju pismima i putem elektronske 

pošte. 

 

3) Što vidite kao ključne teme i probleme EU te moguća rješenja o kojima bismo trebali raspravljati 

umjesto da se bavimo gotovo isključivo time tko je i ispred koga na čijoj listi 

Najvažnije je steći kulturu sudjelovanja u demokratskim procesima na razini institucija EU, a osobito 

participacije građana u izborima. Europski parlament je i "hrvatski parlament", te je relevantan za 

svakodnevni život hrvatskih građana jer se čak 70% pozitivnih propisa temelji na zakonodavnoj 

aktivnosti EP i Vijeća. Glavne rasprave trebaju se voditi o EU kao dodanoj vrijednosti za: rast i razvoj, 

zapošljavanje (osobito mladih), mala i srednja poduzeća, regionalni razvoj, poljoprivredu i ribarstvo, 

inovacije, infrastrukturno povezivanje, mobilnost, okoliš i niz drugih konkretnih europskih politika. 

Naš izborni program usvojen na Kongresu EPP u Dublinu nastoji staviti u fokus reforme koje će nakon 

krize dovesti do rasta u članicama EU.   


