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Od 22. do 25. svibnja 2014. održavaju se izbori 

za 751 zastupnika u Europskom parlamentu koje 

izravno na neposrednim izborima, na temelju op-

ćeg, slobodnog i jednakog biračkog prava na vrije-

me od pet godina biraju birači u Europskoj uniji, pa 

tako i u Hrvatskoj gdje će se izbori održati u nedje-

lju 25. svibnja 2014. 

S ciljem boljeg informiranja i podizanja svijesti 

o važnosti Europskog parlamenta te podupiranja 

aktivnog sudjelovanja građana u procesima odlu-

čivanja na europskoj razini, Hrvatska pravna revija  

objavljuje kratke intervjue s nekim od aktualnih 

hrvatskih europarlamentaraca. Za treći broj razgo-

varali smo s Toninom Piculom, izabranim u Europski parlament 2013. s liste SDP-a s najvećim brojem 

preferencijalnih glasova te s najvećim  brojem pojedinačnih glasova od svih hrvatskih zastupnika.

INTERVJU

Intervju s Toninom Piculom 
- Ususret europskim izborima

Pripremila: mr. sc. Snježana Jurišić*

* Snježana Jurišić, Inženjerski biro d.d., Zagreb.

Photo © EU 2014. 

U sklopu kojeg odbora ste djelovali i koja su 

vaša uža područja i teme od interesa u Europskom 

parlamentu?

Od početka mandata u srpnju 2013. djelujem u 
Odboru za vanjske poslove (AFET), a tijekom mandata 
postao sam potpredsjednik Izaslanstva Europskog par-
lamenta za Albaniju, BiH, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo. 
Kao član Izaslanstva bio sam na službenim misijama 
u Makedoniji, Albaniji i Kosovu, gdje sam podsjetio na 
hrvatska tranzicijska iskustva. Ono što je ohrabrujuće 
je da sve zemlje jugoistočne Europe, prvi put u svojoj 
problematičnoj povijesti, dijele zajednički vanjskopoli-
tički cilj - članstvo u EU. 

Zbog duboke krize u kojoj se, nažalost, našla Ukraji-
na, kao član ad hoc delegacije vanjskopolitičkog odbo-

ra Europskog parlamenta, boravio sam u Kijevu u dva 
navrata (siječnju i veljači). Bio je to dio općeg politič-
kog napora EU da se vrlo loše političke, gospodarske 
i sigurnosne prilike u Ukrajini kao prvo fatalno ne po-
goršaju, a zatim i da se medijacijom između sukoblje-
nih strana započnu pregovori kako izaći iz krize. Ondje 
sam se zajedno s ostalim članovima delegacije sastao s 
predsjednikom vlade i vršiteljem dužnosti šefa države 
Oleksandrom Turčinovim, predsjednikom ukrajinske 
vlade Arsenijem Jacenjukom, Vitalijem Kličkom, čelni-
kom oporbene stranke UDAR, te predstavnicima ukra-
jinskog parlamenta, Euromajdana, vladajuće stranke 
regije i Komunističke partije.

Moji ciljevi u Europskom parlamentu, što sam na-
javio i na otvaranju svog ureda u Zagrebu prošloga 
rujna, jesu: afi rmacija Jadranske Hrvatske, a u vanjskoj 
politici sudjelovanje u kreiranju europske politike pre-
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Svojedobno smo u Hrvatskoj imali uspje-

šan Savez za Europu, a sada zagovaram 

politički dogovor Saveza u Europi na važ-

nim temama koje su u nacionalnom inte-

resu.

“ 

”
ma jugoistoku Europe, jer je i taj prostor od osobitog 
interesa za Hrvatsku. 

Koliko smatrate da ste uspjeli pridonijeti hrvat-

skim interesima u ovom kratkom razdoblju sudje-

lovanja kao zastupnik u Europskom parlamentu te 

koji biste svoj uspjeh istaknuli? 

U kolovozu sam od Europske komisije zatražio po-
jašnjenje situacije oko naših autohtonih proizvoda: 
vina prošeka i terana. Istaknuo sam kako hrvatski pro-
šek i talijanski prosecco, odnosno slovenski i hrvatski 
teran nisu istovjetni proizvodi, jer je riječ o hrvatskim 
proizvodima čija je proizvodnja rezultat višestoljetne 
tradicije, a geografsko porijeklo neupitno. Postavio 
sam pitanje Komisiji koje mjere planiraju kao podršku 
hrvatskim vinarima koje bi olakšale plasman njihovih 
proizvoda na europsko tržište, s obzirom na to da u 
Hrvatskoj na kvalitetna vina otpada oko 62% ukupne 
proizvodnje. Za stav sam Europsku komisiju pitao i oko 
drugog prigovora koji je  priložila Slovenija vezano uz 
hrvatski prijedlog za registraciju istarskog pršuta, koji 
je autohtoni hrvatski proizvod jer se pršut nigdje drug-
dje ne proizvodi na način kao u Istri. 

Osim toga, u istom mjesecu uputio sam pitanje 
Europskoj komisiji kao službenom pregovaraču: koje 
mjere planira poduzeti kako bi se olakšao plasman 
hrvatskih proizvoda na tržišta zemalja koje su do sada 
bile izuzetno važan trgovački partner, jer je pristupa-
njem Europskoj uniji Hrvatska privremeno izgubila 
pravo na povlaštene carine i uvjete za izvoz u zemlje 
članice. Time su najviše pogođene domaća prehram-
bena industrija i poljoprivreda koje na to tržište izvoze 
45% svoje ukupne proizvodnje. U svom odgovoru po-
vjerenik za trgovinu Karel De Gucht je naglasio kako je 
Komisija odlučna u provedbi prilagodbe kako bi se osi-
gurao nastavak tradicionalnog tijeka trgovanja između 
Hrvatske i njezinih prijašnjih partnera iz CEFTA-e. 

Iznio sam tematiku depopulacije hrvatskih otoka, 
kad sam u listopadu u posjet Europskom parlamentu 
pozvao 11 učenika osnovnih škola na Prviću, Ižu i Silbi, 

kojima prijeti zatvaranje zbog premalog broja učenika. 
Cilj tog poziva bio je približavanje rada hrvatskih zastup-
nika u Bruxellesu te same institucije Europskog parla-
menta. No, prije svega sam želio naglasiti važnost odr-
žavanja nastave u malim otočkim osnovnim školama, 
jer će bez njih biti izloženi daljnjem napuštanju stanov-
ništva, što svakako nije strateški nacionalni interes.

Upozorio sam i na vizni režim sa SAD-om i Kana-
dom - podsjetio da državljani 23 zemlje članice Unije 
plaćaju zahtjev za vizu samo 14 američkih dolara, a Hr-
vati i još 5 zemalja članica čak 160 dolara. Dobio sam 
obećavajući odgovor da Komisija koristi svaku priliku 
u kontaktima s američkim i kanadskim vlastima kako 
bi naglasila svoju zabrinutost oko preostalih slučajeva 
nereciprociteta, a nedavno smo saznali i da će pojačati 
pritisak na Washington kako bi se ukinule ulazne vize 
za građane Hrvatske. 

Građani još uvijek nisu svjesni koliko 

zapravo njihov glas vrijedi u Europ-

skom parlamentu.

“ 

”
Reagirao sam i nakon nacrta Smjernica za držav-

ne potpore zračnim lukama, među kojima je mnoštvo 
izmjena od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku, 
osobito važnih za otočne aerodrome, te Dubrovnik.  
Napomenuo sam da se pri kategorizaciji regionalnih 
aerodroma uzmu u obzir njihove specifi čnosti, a ne 
samo broj putnika. Hrvatska kao najnovija članica EU, 
za razliku od ostalih zemalja članica, nije imala moguć-
nost korištenja europskih fondova u svrhu ulaganja u 
avio-infrastrukturu, stoga sam pitao Komisiju predviđa 
li mjere u kojima bi se nama olakšala takva ulaganja. 

„Klik za bolju Hrvatsku“ – Facebook natječaj kojim 
smo nagradili 35-ero mladih i kreativnih ljudi iz Hrvat-
ske koji su fotografi jama i videima pokazali Europi što 
vole u svojoj domovini, a što bi željeli gledati manje. 
Naj autore odabrala je publika „lajkanjem“ njihovih ra-
dova putem Facebooka, otputovali su u Strasbourg na 
4 dana, prisustvovali plenarnoj sjednici i prikazali svoje 
radove na izložbi koju smo organizirali u Kući Europe 
u Zagrebu. 

Istaknuo bih i naš posljednji pothvat – konferen-
cija i izložba „Jadran – boje izvornosti“ – “The Adriatic 
– True Blue” koju moj Ured organizira 3. i 4. ožujka 2014. 
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s kojima se djeca na otocima suočavaju zbog mogućih 
ukidanja područnih škola, kao i riskantnom prijevozu 
preko mora, što je teška svakodnevica nekoj od ove 
djece. Ohrabruje najava Ministarstva da će korištenjem 
suvremenih medija nastojati djeci na otocima omogu-
ćiti što kvalitetnije obrazovanje, a pri izradi nove mreže 
osnovnih škola voditi računa o prometnoj povezanosti, 
kako bi se svakom djetetu omogućilo pravo na njihovo 
pohađanje. 

Koja je uloga zastupnika u Europskom parla-

mentu; jesu li  hrvatski građani dobro upoznati s 

time i što se mora i može napraviti po tom pitanju, 

pogotovo i s ciljem motiviranja glasača da izađu na 

izbore?

Mislim da će odaziv birača na ovogodišnjim izbori-
ma 25. svibnja 2014. ipak biti veći nego lani – za poče-
tak, tu je već sam rad zastupnika koji su iako u malom 
roku od samo 10 mjeseci, pokazali na kojim područji-
ma rade i kako rade – putem plenarnih sjednica, pisa-
nih izjava Europskoj komisiji i slično. Siguran sam da 
se građani žele izjasniti što misle o našem radu. Osim 
toga, „oglašavanje“ samih izbora, odnosno koliko im se 
mediji posvećuju, također utječe na povećanje broja 
zainteresiranih građana koji imaju sud o svojim favori-
tima među kandidatima.  

Ipak, građani još uvijek nisu dovoljno upoznati s iz-
borima. Razloga za to je više, ali jedan od najvažnijih 
je i neinformiranost, odnosno činjenica da nisu svjesni 
koliko zapravo njihov glas vrijedi u tom istom Europ-
skom parlamentu. Podsjećam na činjenicu da su euro 
izbori 2014. prvi put da će Europski parlament izabrati 
predsjednika Europske komisije!

Činjenica koja ipak umiruje jest da su hrvatski gra-
đani na nekoliko pitanja o tome koliko je njihov glas 
važan u Europskoj uniji, a koliko u njihovoj zemlji, te 
koliko je važan glas njihove zemlje u EU –  na sva ova 
pitanja odgovorili pozitivnije nego prosjek ostalih gra-
đana iz 27 država članica (pokazala istraživanja Euro-
barometra). 

u Europskom parlamentu. Sama izložba fotografi ja Ja-
dranske Hrvatske autora Ive Pervana umjetnički je dio 
šireg istoimenog projekta,  a koji za cilj ima afi rmaci-
ju i promociju prirodne i kulturne baštine koju treba 
očuvati. Dan prije izložbe, 3. ožujka, u Bruxellesu smo 
organizirali konferenciju za male proizvođače tradici-
onalnih proizvoda, s fokusom na politike kvalitete Eu-
ropske unije, te fondova za ruralni razvoj. Ovim smo 
projektom u Bruxellesu okupili 15-ak proizvođača vina, 
maslinovog ulja, pršuta, sira, soli, slastica i ribljih prera-
đevina na području od Dubrovnika do Zadra i pokazali 
naše autohtone proizvode Europi. 

Kako vidite suradnju i mogućnosti suradnje 

između hrvatskih kolegica i kolega iz drugih poli-

tičkih opcija te između Vlade RH i hrvatskih parla-

mentaraca?

Bitno je prepoznati zajednički interes. Budući da se 
neki procesi u Hrvatskoj ne mogu dovesti do kraja ako 
nemamo stabilno susjedstvo, kolega Davor Stier i ja 
pokušali smo pomoći u artikuliranju europske politike 
ponajprije prema BiH. Dok se ne uspostave institucio-
nalne okolnosti za punu ravnopravnost građana kao i 
konstitutivnih naroda u BiH, ona neće moći ravnoprav-
no konkurirati za članstvo u EU.  Stoga smo postavili 
zajedničko pitanje povjereniku Komisije za proširenje 
Štefanu Füleu u vezi s aktualnim procesima u BiH. Osim 
toga,  na službenoj misiji u Washingtonu predstavljali 
smo Hrvatsku kao novu članicu EU, pred Kongresom te 
sveučilišnom i medijskom elitom. 

S druge strane, moj amandman za CEFTA-u kojim 
se poziva BiH na daljnju suradnju s Komisijom o prila-
godbi trgovačkih odredaba Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju s Hrvatskom ne bi prošao da kolege Ni-
kola Vuljanić i Davor Stier nisu osigurali potporu svojih 
grupa. Dakle, može se i treba se.  Svojedobno smo u 
Hrvatskoj imali uspješan Savez za Europu, a sada za-
govaram politički dogovor Saveza u Europi na važnim 
temama koje su u nacionalnom interesu.

Što se tiče potpore Vlade RH,  nije još do kraja za-
živjela praksa konzultiranja i koordiniranog nastupa 
Vlade i europarlamentaraca, ali to ne iznenađuje s 
obzirom na kratko trajanje mandata. Stoga vjerujem 
da će se to puno više vidjeti u novom nadolazećem 
mandatu hrvatskih zastupnika. No, moj je Ured imao 
doticaja s Vladom, konkretno Ministarstvom obrazo-
vanja, koje je promptno reagiralo kada sam u Europ-
skom parlamentu skrenuo pozornost na neizvjesnosti 

Moji ciljevi su afi rmacija Jadranske 

Hrvatske, sudjelovanje u kreiranju 

europske politike prema jugoistoku 

Europe te regionalna sigurnost.

“ 

”
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Moj doprinos da odaziv birača na opće europ-
ske izbore 25. svibnja 2014. bude znatno veći nego 
u travnju prošle godine jesu javne tribine koje sam 
organizirao (primjerice u Zagrebu „Stranci pred vra-
tima - iskustvo Lampeduse“, na kojoj smo otvorili 
temu problema stranaca ne samo u Europi već i u 
Hrvatskoj). Planiram posjetiti brojne hrvatske gra-
dove i županije gdje ću predstaviti svoj dosadašnji 
rad.  Gotovo svakodnevno održavam komunikaciju 
s građanima putem mog Facebook profi la o nizu eu-
ropskih tema, kako bih poslao poruku da je Europski 
parlament i mjesto hrvatskih interesa. S njima komu-
niciram i putem mojeg ureda na Zrinjevcu broj 2, u 
koji su dobrodošli svi, sa svakim mogućim pitanjem ili 
sugestijom. Sve informacije o mom radu dostupne su 
i na mojoj web stranici: www.toninopicula.com, te na 
mom službenom Youtube kanalu: http://www.youtu-
be.com/user/toninopicula1.

Planirate li se ponovno kandidirati za zastupni-

ka u Europskom parlamentu i koji će Vam biti glavni 

ciljevi ako budete izabrani?

Politika je moj poziv koji ozbiljno shvaćam i koji ra-
zumijem kao priliku za pozitivno utjecanje na uvjete u 
kojima živimo i to namjeravam raditi bez obzira na tip 
političke arene u kojoj se nalazim. 

Posao zastupnika u Europskom parlamentu uisti-
nu poštujem i volim, tako da ga svakako i dalje želim 
nastaviti raditi. Dakako, moj daljnji angažman u Europ-
skom parlamentu ne ovisi samo o meni nego i o bira-
čima i stranci. 

Ne mislim mijenjati ciljeve kojima sam bio posve-
ćen i u ovom mandatu, ali sam svjestan da će mandat 
na 5 godina otvoriti priliku za sveobuhvatnije bavljenje 
većim brojem problema, dok smo moj tim i ja u ovih 
prvih 10 mjeseci bili primorani baviti se onim proble-
mima koji su gorući i čije je rješavanje bilo neodgodivo. 
U tom smislu: afi rmacija Jadranske regije kao i regio-
nalna sigurnost i dalje će ostati u mom fokusu. 

Pravni portal Inženjerskog biroa: 

www.ingbiro.com

Broj stranica: 277 

Cijena: 300,00 kn

 Cijena: 157,50 kn

PRAVO EUROPSKE UNIJE I IZMJENE 

PROPISA VODNOGA GOSPODARSTVA

Sadržaj Zbornika 

PRIMJENA ZAKONA O VODAMA - 
USKLAĐIVANJE S PRAVOM EUROPSKE UNIJE 
Elizabeta Kos, dipl. ing. agr.

REFORMSKE ODREDBE O VODNIM USLUGAMA U ZAKONU O VODAMA 
Vladimir Šimić, dipl. iur. 

PRIMJENA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
Đurđica Marasović, dipl. ing. građ.

USPOSTAVA USLUŽNIH PODRUČJA 
Karmen Cerar, dipl. ing. građ.

USKLAĐIVANJE DJELATNOSTI VODNIH USLUGA PREMA ZAKONU O 
VODAMA 
Tamara Sardelić, dipl. iur.

APLIKACIJA ZA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE 
Robert Kartelo, dipl. ing. građ.

Zbornik sadrži i urednički 
pročišćene tekstove dvaju 
temeljnih propisa u ovom 
području: Zakona o 
vodama i Zakona o 
fi nanciranju vodnoga 
gospodarstva. 


