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POZDRAVNI GOVOR IZASLANIKA 
PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

Dame i gospodo,

osobita mi je čast i zadovoljstvo u ovoj prigodi pozdraviti vas u ime Pred-
sjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović. 

Na otvaranju ove međunarodne konferencije smatram važnim navesti razloge 
zbog kojih je uspostavljanje nove institucije europskog javnog tužitelja bitno za 
perspektivu Europske unije kao zajednice u kojoj punih pet godina ravnopravno 
participira i Republika Hrvatska. Naime važno je istaknuti kako se potpunija 
zaštita financijskih interesa Europske unije, kada govorimo o kaznenim djelima 
kojima se oštećuje europski proračun, ne može ostvariti isključivo kroz postojeća 
europska tijela ni pravosudne mehanizme država članica zbog niza formalnih 
ograničenja. Jednako tako valja biti svjestan kako su financijski interesi Europ-
ske unije istovremeno i financijski interesi država članica, koje participiraju 
u prihodima europskog proračuna. Pravosudni mehanizmi u procesuiranju 
kaznenih djela na štetu europskog proračuna trebaju biti jednako učinkoviti 
kao i nacionalni i upravo zbog toga je bilo nužno pristupiti osnivanju institucije 
europskog javnog tužitelja. S osobitim zadovoljstvom možemo istaknuti kako 
je Republika Hrvatska prepoznala važnost te nove institucije te uz dvadeset i 
jednu drugu državu članicu Europske unije poduzima sve što je potrebno kako 
bi implementacija nove institucije bila potpuna u planiranim rokovima. Među-
tim u ovom trenutku još pet država iz nekih razloga nije pristupilo zajedničkim 
aktivnostima za uspostavu europskog javnog tužitelja. Upravo u tom dijelu, a 
u svjetlu hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, ali i velikih izazova s 
kojima se Europska unija suočava, Predsjednica Republike Hrvatske očekuje 
aktivno djelovanje Vlade Republike Hrvatske u okviru nadležnosti i strateških 
smjernica Europskog vijeća. U postojećim okolnostima stvaranje novih i jačanje 
postojećih institucija kojima se kvalitetnije povezuju interesi država članica od 
iznimne je važnosti za našu zajedničku europsku budućnost.

Pored navedenoga, uspostava takve nove europske institucije podrazumijeva i 
odgovarajuće regulatorne prilagodbe u okviru hrvatskog pravnog sustava. Vlada 
Republike Hrvatske, ali jednako tako i druga državna tijela sukladno svojim 
ustavnim zadaćama, trebaju pravovremeno obaviti sve potrebne aktivnosti kako 
bi se snažnije zaštitili interesi hrvatskih poreznih obveznika, ali jednako tako 
i poreznih obveznika drugih država članica Europske unije. 

Postoje određeni prijedlozi za proširenje nadležnosti djelovanja europskog 
javnog tužitelja u pravcu efikasnije borbe protiv terorizma. Takve prijedloge 
valja uzeti vrlo ozbiljno jer sigurnost naših građana nema cijenu. 
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Na kraju, ali ništa manje važno, svim članovima akademske zajednice i 
ostalim sudionicima ove važne međunarodne konferencije želim puno uspjeha u 
radu s nadom kako će određeni rezultati vašega rada naći svoje mjesto u predsto-
jećim aktivnostima europskih institucija u vezi s europskim javnim tužiteljem. 

Hvala na pozornosti!

doc. dr. sc. Mato Palić, 
izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske


