HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/13
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 10. siječnja 2017.

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
gospodinu
Davoru Ivu Stieru, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru
vanjskih i europskih poslova

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Gordana Marasa, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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Gordan Maras
Zastupnik u Hrvatskom Saboru
Tel: 6303-229
Fax: 6303-125
e-mail: gordan.maras@sabor.hr
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Zagreb, 09. siječanj 2016.
PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Predmet: Zastupničko pitanje ministru vanjskih poslova Republike Hrvatske Davoru
Ivi Stieru
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravila je, krajem 2016. godine pa sve do
08.01.2017 godine, u službenom posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. Njezino službeni put
obavijen je ,,vclom“ tajne, a Predsjednica je navela da se radi o ,.niskoprofilnom“ posjetu.
Hrvatski građani imaju pravo znati na sto se troši javni novac prilikom službenih posjeta državnih
dužnosnika. Također imaju pravo znati, tko je sve bio u delegaciji Republike Hrvatske, s kime se sve
sastala te koje su bile teme razgovora koje je vodila predstavljajući našu zemlju.
Na kraju, po mom sudu, nije ispravno da se o službenim aktivnostima naše Predsjednice hrvatska
javnost informira preko društvenih mreža i to sa profila stranih institucija i državljana.
Kako Vlada Republike Hrvatske ima ustavna prava i dužnosti u području vanjske politike, te da bi u
takve aktivnosti Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske trebalo biti uključeno, molim vas
da 0 njima putem odgovora na ovo zastupničko pitanje informirate hrvatsku javnost.
Temeljem članka 140. Poslovnika Hrv atskog sabora postavljam sljedeće
Z A S T U P N I Č K O P I T A NJ E:
Na koji način 1 s kojim sadržajem je Veleposlanstvo RH izvijestilo nadležna tijela Vlade SAD-a o
dolasku i boravku Predsjednice Republike Hrvatske? S kime se Predsjednica Republike Hrvatske,
tijekom njenog nedavnog novogodišnjeg posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, sve službeno
sastala, koje su bile teme tih sastanaka i tko je sve bio u delegaciji Republike Hrvatske?
S poštovanjem.

Zasfupnik SDP-

/ X

Rapf/
1/

' /

/Gorda"?) Ma kas" 1

/

