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Drage sugrađanke i sugrađani,
u još jednom Newsletteru želim vas informirati o najvažnijim aktivnostima na kojima sam
u razdoblju od travnja do srpnja radio kao zastupnik u Europskom parlamentu.
1. srpnja obilježili smo punih pet godina u Europskoj uniji koja nam je, bez sumnje, donijela dosta pogodnosti. Našim je građanima omogućena sloboda kretanja i rada u drugim
državama članicama, omogućen je pristup novim znanjima i tehnologijama, a hrvatskim
tvrtkama olakšan pristup zajedničkom tržištu. No, suočili smo se i s brojnim izazovima.
Ozbiljnu krizu u EU obilježava ne samo skori odlazak Ujedinjenog kraljevstva i, nakon
mnogih proširenja, prvo smanjenje EU, već i migrantski pritisak na vanjske i unutarnje
granice. Pitanje sigurnosti postalo je dominantno u državama članicama Unije.
Zbog sigurnosne ugroze i Schengen kakvog poznajemo našao se pod pritiskom te prevladava mišljenje da ga se mora reformirati. Održavajući pravu ravnotežu između slobode i
sigurnosti, države članice trebaju usmjeriti resurse na suočavanje sa zajedničkim izazovom. Hrvatska ima najdužu vanjsku granicu EU i jačanje njene zaštite može pridonijeti
učinkovitom upravljanju migracijama. Pored toga, kao izrazito turistička zemlja, Hrvatska
bi ulaskom u Schengen značajno profitirala. Uz ispunjavanje preostalih tehničkih uvjeta,
za nas je mnogo važnije politički uvjeriti Europsko vijeće da, po ispunjenju uvjeta, odmah
donese odluku o priključenju Hrvatske schengenskom prostoru. Upravo zbog toga sam u
lipnju organizirao međunarodnu konferenciju o Schengenu.
Ponosan sam i na nedavno formiranje Tajništva za otoke koje je rezultat i mojih dosadašnjih akcija u borbi za poboljšanje životnih uvjeta
naših otočana. U suradnji s Tajništvom, aktivno pomažem otocima u tranziciji na čiste izvore energije kako bi postali što autonomniji u
proizvodnji električne energije. Osnivanjem Tajništva hrvatski su otoci dobili jedinstvenu kontakt točku kojoj se mogu obratiti u svakom
trenutku, neovisno jesu li tek krenuli s energetskom tranzicijom ili su već duboko u tom procesu. Dakako, kao potpredsjednik
Međuskupine zadužen za europske otoke, nastavljam raditi na tome da kohezijska politika i nakon 2020. omogući otočanima jednake
uvjete života kao i na kopnu.
Ostale detalje pronađite u Newsletteru, za sva pitanja i informacije kontaktirajte me preko Ureda u Zagrebu i Bruxellesu, a možete me
pratiti i na Facebooku i webu www.toninopicula.com.
Tim Picula želi vama i vašim obiteljima ugodan godišnji odmor!

ZA BOLJI ŽIVOT OTOČANA
OSNOVANO TAJNIŠTVO ZA OTOKE – RADNO TIJELO NAMIJENJENO OTOČANIMA
Zahvaljujući Piculinom amandmanu vrijednom 2 milijuna eura, u okviru Europske
komisije formirano je Tajništvo za otoke. Tajništvo je prvo radno tijelo u povijesti
EU koje je isključivo na raspolaganju otočanima, ali će istovremeno biti i ispomoć
Komisiji u prilagodbi postojećih politika i fondova za energetiku na otocima. U
naredne dvije godine, Tajništvo će organizirati pet setova radionica za otočane kao i
dva otočna energetska foruma s ciljem podizanja svijesti o važnosti korištenja čiste
energije. Komisija je uz navedena 2 milijuna eura, potvrdila i paket od dodatnih 10
milijuna eura iz programa HORIZON 2020. za istraživačke projekte u području
energetike. To su sredstva koja se mogu povući i za hrvatske otoke.
LIPANJ 2018., BRUXELLES
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PICULA ORGANIZIRAO POSJET EUROPSKE KOMISIJE HRVATSKIM OTOCIMA
Hrvatski otoci bili su prvi koje je posjetila delegacija Glavne uprave za energetiku
Europske komisije po uspostavi Tajništva za otoke. Tijekom trodnevnog radnog
posjeta obišli su Krk, Cres, Mali Lošinj, Unije, Zadar i Pag kako bi se upoznali s
energetskim projektima koji su provedeni ili se trenutno provode u Hrvatskoj, ali
i kako bi informirali hrvatske otočane o mogućnostima koje pruža novoosnovano
Tajništvo. Komisija je tijekom posjeta potvrdila da će sljedeće godine biti spreman
paket vrijedan 10 milijuna eura, kroz koji će se dijeliti bespovratna sredstva
izravno europskim, pa tako i hrvatskim otocima. Uspostava Tajništva i radni
posjet Hrvatskoj potvrda su europskih nastojanja da osigura ravnopravan razvoj
svih europskih regija, uvažavajući geografska i druga ograničenja. Radni posjet
Picula je organizirao zajednički s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU
te Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.
19. - 21. LIPNJA 2018.

VIŠE

KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPSKIH OTOKA
Na konferenciji o kohezijskoj politici prema otocima nakon 2020.
godine, uz europsku povjerenicu za regionalni razvoj Corinu Crețu,
zastupnik Picula okupio je predstavnike Europskog parlamenta,
Ministarstva regionalnog razvoja RH, Europskog odbora regija za
otoke te otočnih zemalja EU. Cilj je bio, uoči donošenja novog
višegodišnjeg financijskog okvira, ukazati Europskoj komisiji kako
otoci zaslužuju pravedniji odnos Unije obzirom na izazove s kojima
se suočavaju u odnosu na kopno. Picula je upozorio da se pri
raspodjeli sredstava moraju uzeti u obzir specifičnosti različitih
područja te da kohezijsku politiku moramo očuvati, a kohezijske
fondove preoblikovati tako da investicije usmjere i prema otocima.
TRAVANJ 2018., BRUXELLES

ht p:/ toni opicula.com/iz-medija/internet-and-tisak/zivot-na-ot cima-moze-se-poboljsatiVIŠE
/a2345

PICULA PITAO KOMISIJU KAKVE MJERE PLANIRA ZA OTOKE U
NOVOM PRORAČUNU
Picula je Komisiji postavio prioritetno pitanje o mjerama smanjenja razlika u razvoju
različitih regija u prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021.
do 2027. godine. Naime, članak 170. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
navodi da EU u svom djelovanju osobito vodi računa o potrebi povezivanja otoka i
rubnih regija sa središnjim regijama Unije. U članku 174. utvrđeno je kako se
posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim
ili demografskim poteškoćama, kao što su otoci. Stoga je Picula, zajedno s nekoliko
kolega iz S&D-a, pitao Komisiju kako njezin prijedlog financijskog okvira odražava
spomenute članke Ugovora.
LIPANJ 2018., BRUXELLES
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VIŠE

ZATRAŽIO VIŠE SREDSTAVA ZA POGRANIČNE REGIJE
Europski parlament usvojio je amandman zastupnika Picule kojim zahtijeva da se poveća proračun za pogranične regije u kojima
živi čak 150 milijuna građana EU. Stanovništvo je u tim područjima suočeno s gospodarskim zastojem, lošim prometnim vezama
te nemaju adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti, zbog čega njihove životne uvjete treba što hitnije poboljšati. Zastupnik je
također pozvao da, osim regija uz unutarnje granice, izrade i strategiju za morske regije i regije uz vanjske granice EU, a posebice
za one zemlje koje su aktivno uključene u eurointegracijski proces.
SRPANJ 2018., BRUXELLES

VIŠE

POZVAO EU DA POSVETI POSEBNU POZORNOST OTOCIMA
Na godišnjem sastanku Otočne komisije Konferencije perifernih pomorskih regija
(CPMR) održanom na Korzici, zastupnik Picula upozorio je da će najavljeno smanjenje
sredstava kohezijskog fonda negativno utjecati na sve otočne zemlje članice. Kao
potpredsjednik Međuskupine zadužen za europske otoke, pozvao je EU da posveti
posebnu pozornost otocima zbog njihove specifičnosti naspram kopna.
SRPANJ 2018., BASTIA

ZAŠTITA HRVATSKIH INTERESA
USVOJEN KLJUČNI AMANDMAN O ULASKU HRVATSKE U SCHENGEN
Picula je jedini hrvatski zastupnik koji je podnio amandmane, koji su svi usvojeni, na ovogodišnje izvješće o funkcioniranju Schengena. Među njima je najvažniji onaj koji traži da
Hrvatska postane članicom schengenskog prostora čim ispuni potrebne kriterije. Picula vrlo
aktivno radi na osiguravanju podrške ulasku Hrvatske u Schengen. Lani je izlobirao da tema
ulaska Hrvatske u Schengen dobije prioritet na plenarnoj sjednici. Redovito ističe da nas EU
tijekom ulaska u schengenski prostor mora tretirati ravnopravno s ostalim članicama i da je
naš prioritet da u njega uđemo prije kraja mandata aktualne Komisije. „Iako uspješno kontroliramo vanjsku granicu i ispunili smo gotovo sve kriterije za ulazak, od ostatka Europske
unije ograđeni smo bodljikavom žicom. Schengen, kao veliko postignuće europskih integracija,
ne smije biti kolateralna žrtva deficita naših sigurnosnih politika“, upozorio je Picula u govoru
kojeg možete pogledati na linku.
SVIBANJ, 2018., BRUXELLES

VIŠE

KONFERENCIJA O SCHENGENU – POSTIGNUĆA I OČEKIVANJA
Zastupnik Picula organizirao je međunarodnu konferenciju o Schengenu
na kojoj su sudjelovali predstavnici Europske komisije, Europskog
parlamenta i ministarstava unutarnjih poslova Hrvatske, Rumunjske i
Bugarske. Na konferenciji je zaključeno da Schengen možemo ojačati i
priključenjem Schengenu onih zemalja članica koje su ispunjavanjem svih
kriterija zaslužile biti njegovim dijelom - „Inkluzivniji Schengen je jači
Schengen“. Potrebno je ukloniti unutarnje granične kontrole, a dugoročno
gledano ojačati vanjske granice. Hrvatskoj na putu do Schengena, osim
političkih otpora, predstoji ispunjavanje preostalih tehničkih uvjeta. Zasad
je, od sveukupno 98 preporuka Europske komisije, RH ispunila nešto više
od njih 70. Ulaskom Hrvatske u Schengen ukinuo bi se nadzor na tzv.
unutarnjim granicama, odnosno granicama Hrvatske prema Sloveniji i
Mađarskoj. Za nas, kao turističku zemlju, iznimno je važno što Europljani svake godine u schengenskom prostoru ostvaruju
oko 1,25 milijardi putovanja. I zato je ovo godina u kojoj bi Hrvatska trebala ostvariti tehničku spremnost kako bi Vijeće
moglo donijeti političku odluku o pristupanju Schengenu do sljedećih europskih izbora u svibnju.
LIPANJ 2018., DUBROVNIK
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VIŠE

HRVATSKOJ NE SMIJU BITI NAMETNUTA RJEŠENJA O ZAŠTITI EU GRANICA
Migracije su se opet nametnule kao dominantna tema, ne zbog visokog priljeva ljudi
kao 2015., već kao odraz novih političkih prilika u Italiji i koalicijske krize u
Njemačkoj. Reforma Dublinskog sporazuma i Zajedničkog sustava azila i dalje nije
dogovorena, a solidarnost u praksi ne funkcionira. Usprkos tome, govori se o uspjehu
zaključaka Europskog vijeća održanog 28. i 29. lipnja 2018. prema kojima će kontrolirani centri biti uspostavljeni samo na dobrovoljnoj osnovi. „To ozbiljno limitira
rješenja migrantske krize i služi samo smirivanju političkih napetosti u nekim članicama
EU“, rekao je Picula i upozorio na zabrinjavajuće najave slanja njemačke granične
policije na schengenske granice što bi dodatno pridonijelo urušavanju Schengena.
Naglasio je da Hrvatska kao članica s najdužom vanjskom granicom EU ne smije biti
izostavljena iz takvih parcijalnih dogovora.
SRPANJ 2018., STRASBOURG
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ČETVRTINA HRVATA RADI U PREKARNIM UVJETIMA
Od svih članica EU, Hrvatska je na prvom mjestu po udjelu radnika
zaposlenih na 3 mjeseca, jedna je od zemalja s najvišim postotkom
stanovništva starijeg od 60 godina, a čak 25% radnika radi u
prekarnim uvjetima – nesigurnim radnim uvjetima s ugovorima na
određeno vrijeme.
Premda su se kapital i tržište globalizirali zadnjih tridesetak godina,
isto se nije dogodilo s radničkim pravima. Negativne posljedice
globalizacije dovele su do toga da prekarni rad ugrožava standardne
oblike zapošljavanja i do činjenice da je svaka generacija manje zastupljena u trajnom zapošljavanju od prethodne, upozorio je zastupnik
Picula.
SVIBANJ 2018., STRASBOURG

JEDNAK PRISTUP PROMETU ZA SVE GRAĐANE EU
„Svi građani EU zaslužuju jednak pristup prometnoj infrastrukturi,
a oni koji žive u zemljopisno zakinutim područjima zaslužuju bolje
šanse za održivi razvoj“, poručio je zastupnik Tonino Picula u
raspravi o izvješću o promicanju održivog prometa i uklanjanju
uskih grla. Na tom je izvješću radio kao izvjestitelj u sjeni u ime
S&D-a i usvojeni su svi njegovi amandmani. Kao potpredsjednik
Međuskupine Europskog parlamenta zadužen za otoke posebno
se založio za otoke, pa je amandmanima pozvao da se pri
određivanju prioriteta ulaganja u većoj mjeri uzmu u obzir
teritorijalne posebnosti i poveća financijska potpora za otočne
regije, planinska ili pogranična područja.
SVIBANJ 2018., BRUXELLES

VIŠE
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VANJSKA POLITIKA, OBRANA I SIGURNOST
IZASLANSTVO EUROPSKOG PARLAMENTA U RADNOM POSJETU BIH
Kao dio Izaslanstva Pododbora za sigurnost i obranu Europskog parlamenta
(SEDE), zastupnik Picula boravio je tri dana u Sarajevu gdje se sastao s
predstavnicima vlasti BiH i međunarodne zajednice. Razgovarali su o različitim
aspektima sigurnosne situacije u BiH, implikacijama na regionalnu sigurnost, ali
i nefunkcioniranju zajedničkog EU-BiH parlamentarnog odbora zbog blokade
od strane parlamenta BiH. Izaslanstvo je zaključilo kako su terorizam i migrantska kriza zajednički problem država članica Unije, ali i onih s područja zapadnog
Balkana koje su time izravno pogođene. Potreban je zajednički i koordiniran
pristup kako bi se suočilo s tim izazovima. Ovo je već drugi posjet regiji u ovom
formatu u sadašnjem sazivu Europskog parlamenta, što svjedoči o važnosti
regije, pa time i BiH.
TRAVANJ 2018., SARAJEVO

PICULA POZVAO NA PRIBLIŽAVANJE
ZAPADNOG BALKANA EUROPSKOJ
UNIJI

STANJE U SIRIJI
Stanje u Siriji česta je tema u Europskom parlamentu jer sukobi traju
osam godina, a rješenja se ne naziru.
Zastupnik Picula snažno je osudio
upotrebu kemijskog oružja i istaknuo da sirijske vlasti ne čine dovoljno
da zaštite svoje građane.
„Čak 13 milijuna ljudi treba pomoć, 6
milijuna je raseljeno unutar zemlje, a
5 i pol milijuna ljudi je izbjeglo u
susjedne zemlje! Europska unija ima
Strategiju za Siriju i ona treba biti
temelj zajedničkog europskog pristupa - sve ostalo nas samo dodatno
udaljava od mirnog rješenja“,
poručio je Picula tijekom rasprave u
Strasbourgu.
TRAVANJ 2018., STRASBOURG

VIŠE

Na međunarodnoj konferenciji "Europski proces proširenja i
prekogranična suradnja kao instrument europskih integracija“,
zastupnik Picula iskazao je podršku jugoistoku Europe u
njenom napretku prema članstvu u EU te pozvao na jače
reforme u BiH. Kao voditelj parlamentarnog Izaslanstva za
odnose s BiH, Picula je dobro upoznat sa zastojima Bosne i
Hercegovine na putu ka Europskoj uniji. Izrazio je žaljenje što
i 20 godina nakon rata, BIH ne pronalazi zajednička rješenja i
konsenzus za mnoge probleme. Također je upozorio kako
unutar EU-a postoje razlike u stajalištima o proširenju.
„Ne mogu govoriti što EU treba napraviti za šest zemalja Zapadnog Balkana, nego što one trebaju napraviti, ne zbog Europske
unije, već zbog sebe: reforme i napore koje trebaju uložiti kako bi
građani živjeli bolje, kako bi se podigao standard, a pravosuđe
postalo neovisno, kako bi se efikasno borili protiv korupcije i organiziranog kriminala, podigli ekonomsku učinkovitost i kako bi,
na kraju krajeva, otklonili prijepore između samih država.“
SVIBANJ 2018., ORAŠJE

ODNOSI EU-a I NATO-a
Podržao je jačanje suradnje EU i NATO-a koja je važna za sigurnost europskih
građana. Upozorio je da zbog aktualnih trgovinskih sporova između SAD-a i njegovih
saveznika, moramo pronaći novu kvalitetu u suradnji ove dvije organizacije.
„Europska unija mora prihvatiti
geopolitičke promjene i biti pripravna doprinositi globalnoj sigurnosti
adekvatnim vlastitim kapacitetima.
Iz jačanja obrambenih sposobnosti
Europske unije valja razviti djelotvornije reagiranje na krize, učvrstiti
transatlanske veze i doprinositi
NATO-u“, poručio je Picula tijekom
rasprave u Strasbourgu.
LIPANJ 2018., STRASBOURG

VIŠE
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DIREKTIVA O AUTORSKIM PRAVIMA OSTAJE I DALJE NA
DNEVNOM REDU EUROPSKOG PARLAMENTA
Tema koja je izazvala puno polemike u Europskom parlamentu i
javnosti, bila je Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom
digitalnom tržištu tzv. Copyright Direktiva. Europski je parlament
glasovanjem u srpnju odlučio Direktivu vratiti na nadležni JURI odbor
kako bi se ostvario bolji konsenzus unutar parlamenta i otklonila svaka
sumnja o ugrožavanju slobode interneta. Zastupnik Picula priklonio se
u glasovanju tom rješenju jer je smatrao da, obzirom na prijepore,
Parlament nije spreman ući u međuinstitucionalne pregovore o ovoj
Direktivi. Tekst se vraća na doradu i sljedeće glasovanje nas očekuje već
u rujnu.

OSTALE AKTIVNOSTI
Kao „izvjestitelj u sjeni“ u ime svoje političke grupe S&D i
Odbora za vanjske poslove (AFET) pregovara sadržaj određenog
izvješća i potom na sastancima informira zastupnike o novitetima
i promjenama, pregovara o kompromisnim amandmanima te
traži promjene unutar određenih dokumenata.

htps:/w .yout be.com/watch?v=9rHv87fCAFE

- izvjestitelj u sjeni i glasnogovornik za Makedoniju u ime
S&D-a - čestitao je Makedoncima na uspjehu u otvaranju pregovora o pridruživanju sljedeće godine i zajedno sa S&D-om pozvao
Europsko vijeće da pregovore o pristupanju Makedonije Uniji
dodatno ne odgađaju
- izvjestitelj u sjeni u ime S&D-a na Mišljenje o makro
financijskoj pomoći Ukrajini koje je usvojeno u svibnju u
Strasbourgu; dodatna sredstva odobrena su Ukrajincima kao
doprinos EU-a istočnoj susjedi u zaštiti njezinih građana
- izvjestitelj je u sjeni na Izvješću o promicanju održivog prometa i uklanjanju prepreka u ključnim mrežnim infrastrukturama
u ime S&D-a - istaknuo je hrvatske probleme sa željeznicom i potrebu za boljim povezivanjem otoka te uložio amandmane kako bi
se olakšao slobodan protok robe, ljudi i usluga na cijelom teritoriju EU, te poboljšala prekogranična povezanost
- izvjestitelj je u sjeni na Izvješću o jačanju rasta i kohezije u graničnim područjima EU - pozvao je na povećanje proračuna EU-a
za ta područja jer u njima živi čak 150 milijuna građana čije životne uvjete treba poboljšati

POSJETI, KONFERENCIJE, SUSRETI ...

Sastanak s izaslanstvom obnovljene Socijaldemokratske stranke Kosova
predvođeno predsjednikom stranke i gradonačelnikom Prištine, Shpendom
Ahmetijem. Razgovarali su o stanju socijaldemokracije na Kosovu i u
Europskoj uniji

Kolegice i kolege SDP-ovci u posjetu Piculi
STRASBOURG, 2.-5. SRPNJA 2018.

BRUXELLES, 10. SRPNJA 2018.
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Na panelu “EU i Zapadni Balkan - što je sljedeće?“ sudjelovao je u raspravi o Zapadnom Balkanu kao vrlo važnom području za EU oko kojeg obje strane moraju uložiti
jednaki trud. EU mora steći povjerenje u Zapadni Balkan, a zemlje Zapadnog Balkana moraju početi vjerovati europskim institucijama

Kao panelist na konferenciji Večernjeg lista „Hrvatska kakvu trebamo – 5 godina RH u
EU“ govorio je o poziciji Hrvatske u Uniji, ostvarenim rezultatima i propuštenim
prilikama tijekom pet godina članstva
ZAGREB, 26. LIPNJA 2018.

BRUXELLES, 18. LIPNJA 2018.

Europe together GO LOCAL event – kao dio turneje koju su Socijalisti i Demokrati
(S&D) organizirali po Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji, jedna od javnih rasprava održana
je i u Zagrebu. Zastupnik Picula sa zainteresiranim građankama i građanima razgovarao je o granici između slobode govora i govora mržnje

Susret s predsjednikom kosovskog parlamenta Kadriem Veselim u Europskom parlamentu. Picula se založio da se građanima Kosova već ove godine omogući bezvizni
režim s Europskom unijom zbog truda kosovskih vlasti
STRASBOURG, 13. LIPNJA 2018.

ZAGREB, 2. LIPNJA 2018.

Susret s novom makedonskom ambasadoricom u EU Agnezom Rusi-Popovskom
nakon održanog summita u Sofiji i rješavanja makedonsko-grčkog spora oko imena
Makedonije

Razgovor s kolegicama i kolegama iz SDP-a o izazovima socijaldemokracije u Europi i
Hrvatskoj u organizaciji SDP-a Novi Zagreb zapad
HRVATSKI LESKOVAC, 1. LIPNJA 2018.

BRUXELLES , 23. SVIBNJA 2018.
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Sastanak s Matom Rimcem, osnivačem i vlasnikom tvrtke Rimac Automobili, s
kojim je razgovarao o poslovanju, rezultatima i ambicijama te tvrtke u kojoj rade
zaposlenici iz čak 26 zemalja

S potpredsjednikom Vlade Kosova Enverom Hoxhajem raspravljao je o otvorenim
pitanjima na europskom putu Kosova. Istaknuo je da građani Kosova zaslužuju
ukidanje viza, ali i odgovorniji odnos vlasti prema brojnim problemima koji
opterećuju najmlađu europsku državu

BRUXELLES , 15. SVIBNJA 2018.

BRUXELLES, 15. SVIBNJA 2018.

Kao panelist na otvaranju konferencije Zaklade Friedrich-Ebert sudjelovao je u
raspravi o tome mora li se EU najprije sama reformirati prije idućeg proširenja ili se
ti procesi mogu odvijati paralelno

Ugostio je Savez izviđača Hrvatske i udrugu Povuci za kulturu koja dizajnira
autentične didaktičke igračke u Europskom parlamentu. Savez izviđača je ove godine i
nominirao za nagradu Europski građanin, koju Europski parlament svake godine
dodjeljuje za iznimna dostignuća u promicanju europskih vrijednosti

CAVTAT, 28. TRAVNJA 2018.

BRUXELLES, 4. SVIBNJA 2018.

Kao član Izaslanstva nadgledao je predsjedničke izbore u Crnoj Gori i zaključio da
su provedeni na visokoj organizacijskoj razini, bez ozbiljnih kršenja pravila tijekom
kampanje kao i na sam dan izbora. (*Na slici pogled iz Herceg Novog na Prevlaku
koja je vraćena Hrvatskoj 2002. sporazumom kojeg je Picula potpisao kao tadašnji
ministar vanjskih poslova)

Sa SDP-ovkama i SDP-ovcima u otvorenoj raspravi o izazovima socijaldemokracije u
EU i Hrvatskoj, na tribini u organizaciji SDP-a Trešnjevka jug i Trešnjevka sjever
ZAGREB, 27. TRAVNJA 2018.

HERCEG NOVI, 16. TRAVNJA 2018.

Piculina Međuskupina organizirala je
konferenciju „Misija: Oceani bez
plastike“ uz popratnu izložbu morskog
otpada ispred Europskog parlamenta kao
upozorenje da čak 500 tisuća tona smeća
završava u našim morima
BRUXELLES, 9.-10. TRAVNJA 2018.
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IZ MEDIJA
GOSTOVANJA
Al Jazeera Balkans (Kontekst), 10.7.2018.
Picula o značaju summita EU-Zapadni Balkan u Londonu.
VIŠE
HRT (Tema dana), 3.7.2018.
Zbog krize vladajuće koalicije u Njemačkoj, kancelarka
Merkel predložila je slanje njemačkih graničnih policajaca
na granice Slovenije i Bugarske. Budući da sa Slovenijom
imamo schengensku granicu, a ujedno i najdulju vanjsku
granicu EU, Picula je naglasio da Hrvatska ne smije biti
izostavljena iz takvih parcijalnih dogovora.
VIŠE
Hrvatski radio (U mreži prvog), 27.6.2018.
Picula o prvih pet godina u EU - Hrvatska se do članstva
nosila s vlastitim izazovima, a sada se mora nositi s
izazovima cijele EU. Istaknuo je prednosti članstva koje
smo iskoristili kao i prilike koje smo propustili.
VIŠE
RTL televizija (RTL danas), 29.4. 2018.
Najava dolaska Europske komisije u prvi radni posjet
hrvatskim otocima u lipnju i formiranja Tajništva za
otoke, jedinstvene kontakt točke za hrvatske otočane i za
čiji je rad Picula amandmanom osigurao 2 milijuna eura.
VIŠE

N1 televizija, 1.6.2018.
Picula o incidentu s hrvatskom policijom koja je zapucala
na

kombi

s

ilegalnim

migrantima

te

važnosti

schengenskog prostora koji je zbog migrantskog vala
postao „žrtveno janje“.
VIŠE

N1 televizija, 20.4.2018.
Komentar na ispad Vojislava Šešelja u beogradskoj
Skupštini i reakciju Hrvatske na incident koji se mogao
izbjeći da je posjet bio bolje pripremljen od strane
domaćina, Srbije.
VIŠE

N1 televizija, 3.5.2018.
Komentar na raspravu Slovenije i Hrvatske pred
Europskom komisijom, nakon što je Slovenija zaprijetila
da će tužiti Hrvatsku zbog neprihvaćanja arbitražne
presude.
VIŠE
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INTERVJUI I KOMENTARI
Glas Slavonije, 1.7. 2018.
Autorski komentar na 5 godina Hrvatske kao članice
Europske unije - što smo dobro učinili, što smo mogli bolje i
kakva nam je perspektiva u sljedećih pet godina.
VIŠE
Slobodna Dalmacija, 30.6.2018.
Intervju o nedavnom posjetu Europske komisije hrvatskim
otocima koji je Picula organizirao nakon uspostave Tajništva
za otoke, o koristima ulaska Hrvatske u Schengen te radu u
Europskom parlamentu.
VIŠE
Nacional, 20.6. 2018.
Veliki intervju o međunarodnoj konferenciji koju je
organizirao o Schengenu, o pet godina članstva Hrvatske u
Europskoj uniji, aktivnostima u Europskom parlamentu te
situaciji u državi i SDP-u.
VIŠE

Poslovni dnevnik, 6.6.2018.
Amandman vrijedan dva milijuna eura za energetsku
neovisnost europskih otoka koji je Picula lani uložio, doveo
je do inauguracije Tajništva za otoke - prvog radnog tijela
namijenjenog isključivo otocima.
VIŠE
Večernji list, 12.5.2018.
Veliki intervju o odnosima sa susjedima u i izvan EU, poziciji
Hrvatske na međunarodnoj sceni, stanju u SDP-u i vlastitim
planovima.
VIŠE
Dnevni Avaz, 2.4.2018.
Intervju uoči odlaska u Sarajevo o sigurnosti kao jednom od
ključnih izazova i motiva zašto je Komisija predložila novu
strategiju proširenja na Zapadni Balkan.
VIŠE

KONTAKT
Zastupnika Tonina Piculu možete kontaktirati izravno u urede u Bruxellesu i Zagrebu:
01 4811 112
Trg Nikole Šubića Zrinskog 2
10 000 Zagreb

https://www.facebook.com/PiculaTonino

00 32 2 284 79 48
European Parliament
Rue Wiertz 60, 1047 Brussels

https://twitter.com/tpicula
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https://www.toninopicula.com

