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Nakon ljetne stanke, u utorak 18. rujna 2012. zapoèinje nova sjednica Hrvatskoga sabora. Vrijeme je
za rezime što smo i kako kao klub Hrvatskih laburista do sada radili. Iako nas se povremeno u
medijima proziva kako trebamo pokazati više osim samog populizma i jeftine retorike, ne želimo
komentirati etikete kojima nas se želi obilježiti, radije iznosimo podatke jer brojevi nikada ne lažu. U
nastavku proèitajte na koje smo naše konkretne aktivnosti ponosni.
Na e-mail adresu kluba zastupnika dnevno dolazi na stotine poruka s idejama, prijedlozima, žalbama
i sliènim. No mi nismo sud – ne možemo rješavati sudske sporove i nismo u izvršnoj vlasti – ne
možemo provoditi našu politiku, odnosno naš program. Što onda, kao klub zastupnika, možemo?

Kao parlamentarna stranka koja djeluje u oporbi u Saboru imamo moguænost predlagati zakone i
zakljuèke za koje smatramo da su u interesu graðana i graðanki ove zemlje. To i radimo. Prijedloge i
ideje koje dobivamo proèitamo, analiziramo, i ukoliko smatramo da se radi o dobroj ideji, na osnovu
toga dajemo prijedlog zakona (ili zakljuèka). Jedino na taj naèin možemo kao klub zastupnika
provesti neki prijedlog ili ideju. Do sada smo u saborsku proceduru uputili 5 prijedloga zakona o
kojima smo raspravljali u Saboru. Kako smo oporbena stranka i ne sudjelujemo u formiranju
vladajuæe veæine, ta ista sve naše prijedloge zakone redom odbija. Po tome su isti kao i HDZ. Kada
su došli na vlast, rekli su kako æe prihvatiti sve dobre ideje i prijedloge koji dolaze iz oporbe.
Dosadašnja praksa je pokazala da to na žalost nije tako.
Osim prijedloga zakona, u proceduru smo uputili i 3 prijedloga zakljuèaka. Na novu, petu sjednicu
Sabora koja zapoèinje sljedeæeg tjedna uvršteno je pet naših novih prijedloga zakona. Pripremili
smo još i jedan prijedlog zakljuèaka, ali on još nije uvršten na dnevni red. Oèekujemo kako æe u
dnevni red biti uvršten tek na sljedeæoj sjednici, kasno u jesen u studenome i to samo ukoliko bude
nove sjednice, a ne nastavak ove sadašnje. Nastavcima sjednice vladajuæi izbjegavaju aktualno
prijepodne kako bi ministre u Vladi na èelu s premijerom poštedjeli pitanja saborskih zastupnika.
No, mi svejedno možemo postavljati pitanja ministrima. Osim usmenih pitanja na aktualnom
prijepodnevu (koji su rijetki kao Sredozemna medvjedica), možemo postavljati i pisana pitanja. Što i
radimo. Do zakljuèno 10. rujna ministrima i premijeru smo postavili 704 pisanih pitanja. Sva pitanja
koja stižu na našu e-mail adresu za koja nas graðani mole da ih uputimo vladajuæima, mi
proslijedimo odgovornima i vraæamo odgovore onima koji su ih postavili. Tijekom akcije Pitajte Vladu
koju smo provodili u svibnju, dobili smo ukupno oko 4.000 pitanja koje su graðani željeli postaviti
vladajuæima. Ta smo pitanja grupirali po podruèjima (neka su se ponavljala), te ih uputili ministrima.
Procjenjujemo da, kada æemo primiti sve odgovore od èlanova Vlade, uputit æemo ih na oko 2.200
adresa graðana koji su nam istu ostavili da im proslijedimo odgovor.
Naši saborski zastupnici jednom tjedno u mjestima iz kojih dolaze, primaju graðane koji su ih izabrali
i razgovaraju s njima. Takoðer, sudjeluju u radu parlamentarnih odbora.
Naša stranka na parlamentarnim je izborima osvojila 121.786 glasova. U kampanji smo obeæali da
æemo odgovorno raditi svoj posao i maksimalno se trudimo da to obeæanje i ispunimo. Èinimo li to,
o tome æe svoj sud donijeti graðanke i graðani koji su nam dali svoje povjerenje. Oni su naši
poslodavci i njima polažemo raèune.
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Napomena: Rad kluba zastupnika Hrvatskih laburista možete pratiti na video kanalu kluba, a ovdje
možete proèitati i sve fonograme iz saborskih rasprava. Na ovim æemo stranicama i nadalje donositi
vijesti iz rada kluba, a vas pozivamo da svojim prijedlozima i dalje oplemenjujete naš rad.
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