
BILTEN  

Europski poslovi u Hrvatskom saboru  

Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru mjesečna je publikacija Odjela za europske       

poslove Sabora. Bilten sadržava informacije o obavljanju europskih poslova u Saboru, pravnim     

aktima koje institucije Unije dostavljaju nacionalnim parlamentima te o međuparlamentarnoj 

suradnji. 

 

Tema broja 

 

Finsko predsjedanje Vijećem Europske unije 
 

Finska od 1. srpnja 2019. predsjeda Vijećem Europske unije pod sloganom „Održiva Europa – 

održiva budućnost“. 

U Programu finskog predsjedanja Vijećem istaknuti su sljedeći prioriteti: 

 jačanje zajedničkih vrijednosti i vladavine prava, 

 učiniti EU konkurentnijom i društveno uključivom, 

 ojačati položaj EU-a kao globalnog lidera u klimatskim aktivnostima, 

 sveobuhvatno štititi sigurnost građana. 

U okviru jačanja zajedničkih vrijednosti i vladavine prava ističe se važnost poštovanja     

temeljnih vrijednosti na kojima počiva EU – ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija,      

jednakost, vladavina prava i ljudska prava, uključujući i prava manjina. Tijekom svog         

predsjedanja Finska će nastojati poboljšati i ojačati okvir za vladavinu prava EU-a. Cilj je     

postići učinkovitije načine kako bi se osiguralo poštovanje zajedničkih vrijednosti EU-a u     

državama članicama i spriječili potencijalni problemi.  

Ujedno nastavit će se rad na uspostavi mehanizma praćenja vladavine prava u državama        

članicama, kao i na pregovorima o uvjetovanju primanja sredstava EU-a poštovanjem vladavine 

prava. Cilj je uspostaviti uravnotežen i učinkovit mehanizam povezivanja sredstava EU-a s   

poštovanjem vladavine prava. Također je bitno boriti se protiv korupcije, koja potkopava      

temelje zajedničkih vrijednosti i pravila EU-a, povjerenje javnosti u vlast i dobro financijsko 

upravljanje. Naglašeno je kako Unija treba poduzeti korake za promicanje jednakosti i           

uključivosti u svim sektorima politika.  

U okviru prioriteta konkurentne i društveno uključive EU istaknuto je sljedeće: 

 Potreba sveobuhvatnog jedinstvenog tržišta koje povezuje politiku jedinstvenog tržišta, 

digitalnu revoluciju i modernu konkurenciju, industrijsku i trgovinsku politiku. Istodobno, 

nužan je daljnji razvoj europskog stupa socijalnih prava koji omogućuje da jedinstveno 

tržište pogoduje svim Europljanima, posebno putem usklađenosti sa suvremenim        

standardima zapošljavanja i socijalnim standardima u EU. Finsko predsjedanje promicat 

će aktivnu industrijsku politiku i izraditi plan održivog razvoja europskog gospodarstva u 

globalnom procesu promjena. Nadalje, kako bi poboljšali jedinstveno tržište usluga,     

usredotočit će se na promicanje digitalnih usluga i uklanjanje prepreka prekograničnoj 

trgovini uslugama. Na području prometa ističe se veliki potencijal za poticanje rasta i  

održivosti putem novih poslovnih prilika i usluga te smanjenjem emisija. Osim napretka u 

otvorenim dosjeima na području prometa, finsko predsjedanje će se posebno usredotočiti 

na okvir za razvoj visokokvalitetnih digitalnih usluga i promicanje mobilnosti kao usluge, 

dobro funkcioniranje prometnih mreža i prijevoz bez ugljika.  
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 Dobrobit i vještine kao temelj uključivog rasta. Jedan od središnjih ciljeva EU-a je          

promicanje dobrobiti svojih građana. Stoga se u Programu ističe kako EU treba strategiju za 

kontinuirano učenje koja će biti orijentirana na budućnost i koja će uzeti u obzir             

transformaciju rada i digitalizaciju. Kako bi promicali obrazovanje, vještine i mobilnost i 

ojačali europska sveučilišta, potreban je snažniji Erasmus program. Mobilnost radne snage 

unutar EU-a i zapošljavanje vrhunskih talenata iz trećih zemalja trebalo bi poticati           

djelovanjem EU-a. U migracijskoj politici EU-a uspostava sustava legalnih ulaznih putova 

doprinijela bi cilju povećanja dostupnosti radne snage. EU i države članice trebale bi       

nastaviti aktivnosti na promicanju ravnopravnosti spolova u radnom životu, usklađivanju 

radnog i obiteljskog života i jednakih plaća kako bi se povećalo sudjelovanje žena na tržištu 

rada. Socijalnoj inkluziji mladih potrebno je posvetiti posebnu pozornost. Svi mladi ljudi 

trebaju imati jednake mogućnosti za poboljšanje svojih digitalnih kompetencija, bez obzira 

na njihovo podrijetlo. 

 Ambiciozna, otvorena trgovinska politika koja se temelji na pravilima. Podrška                

gospodarskom rastu i zapošljavanju zahtijeva otvaranje novih tržišta i jačanje zajedničkih 

pravila. Tijekom finskog predsjedanja EU će nastaviti pregovore o ambicioznim i           

uravnoteženim trgovinskim sporazumima s ključnim partnerima. Nužno je pojačati          

obvezujuću narav ciljeva održivog razvoja sadržanih u trgovinskim sporazumima EU-a.  

 Prema uključivoj ekonomskoj uniji. Finsko predsjedanje će biti usmjereno prema           

dovršavanju bankarske unije, održivom financiranju i diversifikaciji rizika na tržištima    

kapitala, zelenom financiranju za nadopunu mjera održive klimatske politike, jačanju      

europskog mehanizam stabilnosti kako bi se osigurala financijska stabilnost, digitalnom 

oporezivanju, sprječavanju štetne porezne konkurencije i utaje poreza te omogućavanju   

dovoljno ovlasti i kapaciteta nadležnim osobama za borbu protiv pranja novca i financiranja 

terorizma. 

Kako bi se ojačao položaj EU-a kao globalnog lidera u klimatskim promjenama potrebno je 

naporno raditi na postizanju ciljeva utvrđenih u Pariškom sporazumu i spriječiti ozbiljne           

posljedice klimatskih promjena. Prelazak na klimatski neutralnu Europu, omogućen učinkovitom 

kombinacijom mjera politike, također će promicati gospodarski rast i konkurentnost u Europi u 

narednim desetljećima. Finsko predsjedanje usmjereno je prema definiranju ključnih elemenata 

dugoročne klimatske strategije EU-a u Europskom vijeću do kraja 2019. godine. Podržava se 

učinkovita provedba strategije biogospodarstva, a na području kružnog gospodarstva, gdje je rad 

bio usmjeren posebno na plastiku, otpad, osnaživanje potrošača i angažman dionika, potrebno je 

proširenje mjera na nove sektore. Promovirat će se Zajednička poljoprivredna politika koja može 

bolje odgovoriti na klimatske promjene te mjere za provedbu UN-ove Konvencije o biološkoj  

raznolikosti, održivo korištenje prirodnih resursa i poticati dobrobit životinja. 

U okviru prioriteta sveobuhvatne zaštite sigurnosti građana istaknuto je sljedeće: 

 Snažno, ujedinjeno i učinkovito vanjsko djelovanje EU-a. Tijekom svog predsjedanja     

Finska će u potpunosti podržati visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 

politiku u jačanju EU-a kao globalnog aktera, kako je predviđeno u Globalnoj strategiji    

EU-a. Za zajedničko djelovanje potrebno je brže donošenje odluka kako bi se povećao    

utjecaj i učinkovitost EU-a. Mogućnost glasovanja kvalificiranom većinom u nekim        

područjima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, kako je utvrđeno u Ugovoru iz        

Lisabona, zaslužuje daljnju raspravu. Reforma financiranja za vanjsko djelovanje EU-a u 

sljedećem višegodišnjem financijskom okviru (2021. – 2027.) također je važna za            

usklađenost politika EU-a. Jednako je važno zadržati vodeću ulogu EU-a u razvojnoj       

politici i humanitarnoj pomoći, kao i raditi na pravednijem, uzajamno korisnom i            

sveobuhvatnom partnerstvu između EU-a i Afrike. Stabilnost susjedstva EU-a i dalje ostaje 

ključni interes EU-a. Finska će nastaviti raditi na vjerodostojnoj perspektivi proširenja     

zapadnog Balkana, regije visoke strateške vrijednosti za EU.  
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 Zaštita Europe i osiguranje sigurnosti putem suradnje na području sigurnosti i obrane. U 

posljednjim godinama ostvaren je značajan napredak na području europske sigurnosne i  

obrambene suradnje. Pokretanje Stalne strukturirane suradnje (PESCO), zajedno s           

Europskim obrambenim fondom (EDF) i Koordiniranim godišnjim pregledom obrane 

(CARD) te uspostavom Službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC) napravljeni su  

važni koraci prema sigurnosti i obrambenoj suradnji. Tijekom finskog predsjedanja nastavit 

će se aktivna strateška rasprava o sigurnosti i obrani unutar EU-a. Snažna partnerstva u srži 

su razvoja sigurnosne i obrambene suradnje. Stoga je potrebno dodatno unaprijediti         

suradnju EU-a i NATO-a, posebno na područjima kao što su vojna mobilnost i suzbijanje 

hibridnih i kibernetičkih prijetnji.  

 Izgradnja otpornosti na hibridne i kibernetičke prijetnje. Poseban naglasak stavljen je na  

jačanje sposobnosti EU-a u suzbijanju hibridnih prijetnji i izgradnji otpornosti na razini   

EU-a i država članica. Europski centar izvrsnosti za suzbijanje hibridnih prijetnji ima      

središnju ulogu u poticanju suradnje na hibridnim prijetnjama. Finsko predsjedanje promicat 

će znanje i kapacitete za kibernetičku sigurnost.  

Važna tema od interesa finskog predsjedanja bit će i sveobuhvatno upravljanje migracijama. Za 

vrijeme predsjedanja Finska će nastojati dovršiti pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru 

za 2021. – 2027. Cilj je uravnotežen financijski okvir koji odražava nove prioritete i tradicionalne 

politike koje pridonose zajedničkim europskim ciljevima. Budući modernizirani VFO treba    

učinkovito ispuniti političke prioritete EU-a. Finsko predsjedanje također ima za cilj postići     

sporazum između Vijeća i Europskog parlamenta o proračunu za 2020. godinu. I provedba      

proračuna za 2019. i proračun za 2020. moraju biti u skladu s načelima dobrog financijskog     

upravljanja. 

Ujedno, finsko predsjedanje bit će prvo predsjedanje koje će integrirati prioritete Novog          

strateškog programa za razdoblje 2019. – 2024. u rad Vijeća.  

Europsko vijeće je na sastanku održanom 20. i 21. lipnja 2019. postiglo dogovor o programu EU-

a za sljedećih pet godina. Usvojen je Novi strateški program za razdoblje 2019. – 2024. kojim se 

utvrđuju prioritetna područja u radu Europskog vijeća i daju smjernice za programe rada drugih 

institucija EU-a. 

Strateški program usmjeren je na četiri glavna prioriteta: 

 zaštitu građana i sloboda, 

 razvoj snažne i dinamične gospodarske osnove, 

 izgradnju klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Europe, 

 promicanje europskih interesa i vrijednosti na svjetskoj pozornici. 

Finsko predsjedanje će, kao što je naglašeno u Programu Vijeća, biti posvećeno osiguravanju   

nesmetanog prijelaza u novi zakonodavni ciklus te izgradnji bliskih i konstruktivnih odnosa s   

novim institucionalnim akterima. 

Države članice Trija (Rumunjska, Finska i Hrvatska) te Glavno tajništvo Vijeća, Europska služba 

za vanjsko djelovanje i Europska komisija, sukladno nadležnostima, pripremile su                

Osamnaestomjesečni program Vijeća za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020.        

Konačni Program Vijeća potvrdile su države članice EU-a na sastanku Vijeća za opće poslove 

(GAC) 11. prosinca 2018. Na temelju tog Programa svaka od država Trija priprema svoj detaljni 

šestomjesečni program predsjedanja Vijećem.  

Program Trija slijedi i nadograđuje osnovne smjernice strateškog programa EU-a, u vrijeme     

njegovog donošenja to je bio Strateški program za Uniju u vrijeme promjena, kao i drugih       

strateških dokumenata EU-a. S obzirom da je započeo novi institucijski ciklus, tri predsjedništva 

rad u Vijeću organizirat će u skladu s prioritetima Novog strateškog programa za razdoblje    

2019. – 2024.   
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Hrvatska će Vijećem predsjedati od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, kao posljednja članica 

Trija koji čine Rumunjska (predsjedala u prvoj polovini 2019.) i Finska (predsjeda u drugoj      

polovini 2019.).  

 

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima 

 

Aktivnosti Odbora za europske poslove 

 

Sjednice Odbora 

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom lipnja dvije sjednice: 

48. sjednicu, održanu 14. lipnja, na kojoj je Odbor predstavio informacije o pripremama za      

provedbu parlamentarne dimenzije predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. 

49. sjednicu, održanu 17. lipnja, na kojoj je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede         

Tomislav Tolušić predstavio Nacionalni program reformi 2019., a ministar financija Zdravko  

Marić Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2022. 

 

Aktivnosti radnih tijela 

 

Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na 49. sjednici održanoj 5. lipnja raspravljao i donio mišljenje 

o sljedećem stajalištu: 

 Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom 

vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj 

investicijskoj banci – Čist planet za sve; Europska strateška dugoročna vizija za prosperitet-

no, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo, COM(2018) 773 – D.E.U. 

br. 19/025 

 

Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije 

 

Sastanci Vijeća Europske unije 

U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za 

europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u lipnju deset stajališta            

Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima: 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3696. sastanak Vijeća Europske unije (Promet,               

telekomunikacije i energetika (promet) – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i  

Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3697. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i       

unutarnji poslovi – JHA) dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za unutarnju politiku 

i nacionalnu sigurnost; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3698. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje,    

socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača – EPSCO) dostavljeno je Odboru za rad, 

mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru 

za gospodarstvo; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3699. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i       

financijski poslovi – proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni   

proračun; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3700. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – 

FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku; 
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 Stajalište Republike Hrvatske za 3701. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i   

ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3702. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi - 

GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3703. sastanak Vijeća Europske unije (Promet, telekomu-

nikacije i energetika (energetika) – TTE) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo i Odboru 

za pomorstvo, promet i infrastrukturu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3704. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi 

(kohezija) – GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove i Odboru za regionalni razvoj 

i fondove EU-a; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3705. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI)  

dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode. 

 

Usklađivanje zakonodavstva 

 

Hrvatski sabor je u lipnju donio 5 zakona usklađenih s pravom Europske unije. 
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PZE Br. 

prijedloga 

Naziv akta Saziv Sjednica Status Rbr. 

čitanja 

Vrsta  

postupka 

PZE 602 Konačni prijedlog zakona o 

državljanima država članica 

Europskog gospodarskog    

prostora i članovima njihovih 

obitelji 

9 12 donesen 2. redovni 

PZE 606 Konačni prijedlog zakona o 

vodama 

9 12 donesen 2. redovni 

PZE 648 Prijedlog zakona o Popisu po-

ljoprivrede 2020., s Konačnim 

prijedlogom zakona 

9 12 donesen 1. i  2. hitni 

PZE 595 Konačni prijedlog zakona o 

provedbi Uredbe (EU) 2017/-

352 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 15. veljače 2017. o 

uspostavi okvira za pružanje 

lučkih usluga i zajedničkih 

pravila o financijskoj          

transparentnosti luka 

9 12 donesen 2. redovni 

PZE 515 Konačni prijedlog zakona o 

slatkovodnom ribarstvu 

9 12 donesen 2. redovni 



Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije 

 

Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije 

Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i 

nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se  

dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku            

donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.  

U razdoblju od 1. do 30. lipnja 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom 

saboru ukupno 63 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 16 prijedloga obvezujućih akata u 

zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 47 neobvezujućih pravnih akata.  

 

Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku 

 

Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje 

u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku 

donošenja  zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država 

članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od 

osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije. 

Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema  

nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija 

objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz 

koje proizlaze. 

 

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE 

 

 

Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije 

 

Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,      

komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju        

provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću     

pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.  

Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo: 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2019) 

208 

Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih  

vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih 

vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i 

održavanje vozila 

17. 6. 2019. 

12. 9. 2019. 
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Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. 

 

Pregled stanja u području pravosuđa jedan je od alata Komisije za vladavinu prava u EU-u za 

praćenje pravosudnih reformi u državama članicama i uzima se u obzir u Europskom semestru. 

Tim se godišnjim pregledom procjenjuju neovisnost, kvaliteta i učinkovitost pravosudnih    

sustava država članica. Riječ je o komparativnom alatu koji se nadopunjuje ocjenama po     

državama, koje se predstavljaju u izvješćima za pojedine zemlje te omogućuju dublju analizu 

nacionalnog pravnog i institucijskog konteksta. 

http://www.sabor.hr/HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190208.do?appLng=HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190208.do?appLng=HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190198.do?appLng=HR
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/rule-law-framework_hr


Iz Europskog parlamenta 

 

Nakon europskih izbora u svibnju 2019., konstituirajuća sjednica devetog saziva EP-a održat će se 

od 2. do 4. srpnja 2019. u Strasbourgu.   

 

Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u  

Europskom parlamentu 

 

Predstavnica Sabora sudjelovala je 19. lipnja na sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata 

država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na   

kojem je predstavljeno Europsko obrazovno područje. 
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Ovo je sedmi Pregled stanja u području pravosuđa, u kojem se nastavljaju razvijati različiti  

pokazatelji te se još više naglašava neovisnost pravosuđa kao ključni element kojim se         

podupire vladavina prava u državama članicama. 

Jedan je od novih elemenata Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. i pregled 

disciplinskih režima koji se odnose na suce u nacionalnim pravosudnim sustavima te           

mehanizama zaštite kojima se sprječava politička kontrola sudskih odluka. Osim toga, bavi se i 

upravljanjem ovlastima nad nacionalnim tužiteljstvima u nacionalnim pravosudnim sustavima, 

među ostalim imenovanjem i razrješenjem dužnosti tužitelja, što su ključni pokazatelji         

neovisnosti tužiteljstva. 

 Glavni zaključci pregleda za 2019. su: 

 Postoje neki pozitivni trendovi u učinkovitosti pravosudnih sustava: Prema      

Pregledu, u razdoblju između 2010. i 2017. vidljiv je napredak u većini država članica 

koje se, kako je utvrđeno u Europskom semestru, suočavaju s određenim poteškoćama. 

Od 2010. u gotovo svim tim državama članicama trajanje prvostupanjskog postupka 

skratilo se ili je barem ostalo nepromijenjeno. Usto, prvostupanjski postupci u         

predmetima pokrenutima radi pranja novca u prosjeku traju do godinu dana, iako u 

nekim državama članicama i dalje mogu trajati dvije ili više godina. 

 Percepcija neovisnosti pravosuđa sve je lošija: Prema danas objavljenom             

istraživanju Eurobarometra percepcija neovisnosti pravosuđa u dvije trećine država 

članica bolja je u odnosu na 2016. Međutim, u odnosu na prošlu godinu, percepcija 

neovisnosti pravosuđa u javnosti pogoršala se u oko 60 % država članica. Moguće   

političko uplitanje i vršenje političkog pritiska glavni su razlozi zbog kojih građani 

smatraju da suci i sudovi nisu neovisni. Pregled stanja u nacionalnim tužiteljstvima 

pokazuje da u nekim državama članicama postoji tendencija da se ovlasti za,          

primjerice, evaluaciju, promicanje ili premještanje tužitelja nalaze u rukama jednog 

tijela. 

 Kvaliteta pravosuđa: U 2017. izdaci opće države za sudove ostali su stabilni u svim 

državama EU-a. Podaci Europske pravosudne mreže pokazuju da većina sudova      

nastoji poboljšati kvalitetu presuda tako da sucima pruža posebno osposobljavanje o 

strukturi i stilu obrazloženja i sastavljanja presuda. U nekim državama članicama    

korisnici sudova mogu zatražiti objašnjenja sudskih odluka. U usporedbi s prethodnim 

godinama više građana ima pristup sudskim presudama na internetu, a posebice       

objavljenim presudama sudova najvišeg stupnja: 19 država članica sada objavljuje sve 

presude u građanskim, trgovačkim i upravnim predmetima. 



17. lipnja – Helsinki – inauguralni sastanak Radne skupine za reviziju i adaptaciju 

smjernica za međuparlamentarnu suradnju u Europskoj uniji 

Na sastanku Radne skupine sudjelovalo je 26 predstavnika nacionalnih parlamenata iz 21 države 

članice i Europskog parlamenta. Ispred Hrvatskoga sabora na sastanku je sudjelovala predstavnica 

u EP-u Tanja Babić. 

U skladu sa Zaključcima Konferencije predsjednika parlamenata EU-a iz travnju 2019. finsko 

predsjedanje zaduženo je za organizaciju Radne skupine za reviziju i adaptaciju Smjernica za 

međuparlamentarnu suradnju u Europskoj uniji, koje su donesene 2008. Radna skupina otvorena 

je svim parlamentima EU-a i trebala bi definirati vlastite metode rada.  

Zadatak Radne skupine je da za sljedeću Konferenciju predsjednika, koja će se održati u          

Helsinkiju od 17. do 19. svibnja 2020., pripremi izvješće o sljedećim temama: i) tehnička         

prilagodba Smjernica postojećim uvjetima, uključujući strožu uporabu referenci na Osnivačke 

ugovore i lingvističku reviziju Smjernica u cjelini; ii) uključivanje novih međuparlamentarnih  

foruma u Smjernice, konkretno Međuparlamentarne konferencije o stabilnosti, gospodarskoj    

koordinaciji i upravljanju u EU-u, Međuparlamentarne konferencija o ZVSP/ZSOP i sastanke  

Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola; iii) bolje korištenje modernih sredstava 

komunikacije kako bi se olakšala međuparlamentarna suradnja. 

Rad na reviziji i adaptaciji Smjernica odvijat će se putem internetske usluge „Google disk“, kojoj 

svi nacionalni parlamenti/parlamentarni domovi imaju puni pristup i gdje će finsko predsjedništvo 

objavljivati sve dokumente vezane uz Radnu skupinu. Postizanje dogovora oko završnog nacrta 

Smjernica očekuje se najkasnije do sastanka glavnih tajnika parlamenata EU-a, koji će se održati 

26. i 27. siječnja 2020. u Helsinkiju i na kojem će biti održana rasprava o završnom nacrtu        

Smjernica te o Izvješću s preporukama Radne skupine o jačanju međuparlamentarne suradnje  

putem moderne tehnologije. Potom će se o dokumentima očitovati Konferencija predsjednika  

parlamenata EU-a na sastanku u Helsinkiju, najvjerojatnije u formi zaključaka. 

Radni jezik Skupine je engleski, a dokumenti se mogu podnositi i na francuskom jeziku. Radnom 

skupinom predsjeda voditelj Tajništva Velikog odbora finskog parlamenta (odbor nadležan za  

europske poslove) Peter Saramo, ujedno voditelj tima za provedbu parlamentarne dimenzije     

finskog predsjedanja Vijećem EU-a.  

Kao podlogu za raspravu finsko predsjedništvo izradilo je dva dokumenta – prvi nacrt revidiranih 

Smjernica te zasebni dokument u formi izvješća s preporukama Radne skupine o jačanju          

međuparlamentarne suradnje putem moderne tehnologije.   

Na prvi nacrt revidiranih Smjernica upućena su stajališta i komentari prisutnih nacionalnih       

parlamenata, a mogu se sažeti na sljedeće: 

 nacrt predstavlja dobru polazišnu točku za daljnji rad; istaknuta je određena fleksibilnost 

glede izričaja, no što se tiče sadržaja i strukture većina nacionalnih parlamenata založila se 

za približavanje što je više moguće postojećim Smjernicama kako bi se lakše osigurao   

konsenzus oko konačnog teksta, odnosno izbjegao rizik nemogućnosti postizanja dogovora i 

pokretanja sveobuhvatne rasprave o ovom pitanju na Konferenciji predsjednika; 

 većina predstavnika nacionalnih parlamenata podržala je zadržavanje preambule u sklopu 

koje bi se opisali ciljevi i razlozi međuparlamentarne suradnje u EU-u uz reference na     

relevantne članke Ugovora, no predstoji postići dogovor o tome hoće li potonja biti opisne 

ili normativne prirode; 

 pojedini predstavnici nacionalnih parlamenata založili su se za uvođenje zasebnog odlomka 

koji bi bio posvećen mrežama za međuparlamentarnu suradnju, prije svega mreži         

predstavnika u Bruxellesu, IPEX-u i ECPRD-u (odvajanje suradnje na političkoj i            

administrativnoj razini). 

Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora. 
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http://eportalhs/ustrojstvo/ured-mep/Biljeke%20Hrvatski%20sabor/Forms/AllItems.aspx


Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji 

 

Osvrti na konferencije/sastanke u lipnju 2019. 

 

10. lipnja  – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet potpredsjednice Suda Europske unije Rosarie 

Silva de Lapuerta 

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Furio Radin sastao se s potpredsjednicom Suda Europske unije 

Rosariom Silva de Lapuerta i sucem Suda Sinišom Rodinom. 

Silva de Lapuerta istaknula je kako su posjeti državama članicama EU-a prilika za predstavljanje 

rada Suda, ali i uspostavu kontakata s izvršnom, zakonodavnom i sudbenom vlašću.                 

Potpredsjednik Radin potvrdio je kako su razgovori s predstavnicima institucija Unije važan dio 

jačanja europskog procesa. U nastavku razgovora sudionici su se osvrnuli na predmete o kojima 

raspravlja Sud EU-a, s naglaskom na predmete koji se odnose na zaštitu temeljnih ljudskih prava, 

posebice na zaštitu prava nacionalnih manjina i drugih manjinskih skupina. Sudac Rodin istaknuo 

je kako Sud rješava sve veći broj predmeta koji se odnose na kršenje prava utvrđenih odredbama 

Povelje Europske unije o temeljnim pravima.  

Zaključno, najavljen je posjet sudaca Suda EU-a u svibnju 2020. najvažnijim institucijama       

Republike Hrvatske povodom predsjedanja Hrvatske Vijećem u prvoj polovici sljedeće godine. 

 

19. lipnja – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet predsjednika Odbora za pitanja EU-a            

njemačkog Bundestaga Gunthera Krichbauma 

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević sastao se s predsjednikom   

Odbora za pitanja EU-a njemačkog Bundestaga Guntherom Krichbaumom. Dva odbora surađuju 

u okviru Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC), a          

sudjelovat će i u sastavima predsjedajućih Trojki tijekom 2020. godine, s obzirom da Njemačka 

predsjeda Vijećem EU-a u drugoj polovici godine, nakon Hrvatske. 

Milošević je kao prioritete hrvatskoga predsjedanja Vijećem predstavio zapošljavanje i             

gospodarski rast, energetsku i prometnu povezanost Europe, unutarnju i vanjsku sigurnost EU-a te 

politiku proširenja, a najavio je i održavanje sastanka na vrhu posvećenog zapadnom Balkanu  

tijekom hrvatskog predsjedanja. Posebno se osvrnuo na parlamentarnu dimenziju predsjedanja, u 

okviru koje će Hrvatski sabor biti domaćin četiri konferencije i sastanka u Zagrebu te                

supredsjedatelj jedne konferencije u Bruxellesu. 

Predsjednici odbora razgovarali su o situaciji u Europskoj uniji nakon europskih parlamentarnih 

izbora održanih u svibnju te su razmijenili mišljenja o politici proširenja i stanju u regiji           

jugoistočne Europe. Gunther Krichbaum je, govoreći o politici proširenja, istaknuo kako se     

Njemačka zalaže za pristup utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja i         

ispunjavanju kriterija za članstvo u EU-u. Ukazao je i na važnost infrastrukturne, osobito         

prometne, povezanosti među državama zapadnog Balkana.  

 

23. – 25. lipnja – Bukurešt – LXI. sastanak Konferencije odbora za poslove Unije             

parlamenata Europske unije (COSAC) 

Potpredsjednici Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i Franjo Lucić te članovi     

Odbora Dragica Vranješ i Marin Škibola sudjelovali su na LXI. sastanku Konferencije odbora za 

poslove Unije parlamenata EU-a (COSAC) u Bukureštu. Sastankom su supredsjedali predsjednica 

Odbora za europske poslove rumunjskog Senata Gabriela Creţu i predsjednik Odbora za europske 

poslove Zastupničkog doma Angel Tîlvăr. 

Zastupnici su tijekom sastanka raspravljali o postignućima rumunjskog predsjedanja Vijećem   

EU-a, trgovinskoj politici Unije u kontekstu Brexita, europskom obrazovnom području te         

gospodarstvu utemeljenom na inovacijama i tehnološkom napretku.  
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Potpredsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković u raspravi se osvrnuo na      

pitanje prava građana Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji, ali i građana Unije u                 

Ujedinjenoj Kraljevini nakon Brexita, naglasivši kako neke države napuštaju Europsku uniju, dok 

druge i dalje čekaju pred vratima. Istaknuo je kako je važno podržati države jugoistočne Europe 

na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji, posebno istaknuvši Sjevernu Makedoniju i 

Albaniju, koje još uvijek čekaju na otvaranje pristupnih pregovora. U intervenciji tijekom         

rasprave o europskom obrazovnom prostoru ključnima je ocijenio poticanje cjeloživotnog učenja i 

kontinuiranog obrazovanja učitelja i nastavnika. Govoreći o inovativnom gospodarstvu, ukazao je 

na važnost povezanosti gospodarskog i obrazovnog sektora, osobito sveučilišta. U tom je smislu 

naglasio kako ulogu nacionalnih parlamenata vidi u usmjeravanju ograničenih resursa na          

najučinkovitiji mogući način. 

 

27. lipnja – Sarajevo – uvodna svečanost twinning projekta "Podrška Europske unije      

parlamentima BiH u poslovima europskih integracija" 

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević sudjelovao je na uvodnoj    

svečanosti twinning projekta "Podrška Europske unije parlamentima Bosne i Hercegovine u     

poslovima europskih integracija" koji u Bosni i Hercegovini provodi Hrvatski sabor u suradnji s 

mađarskim i austrijskim parlamentima. 

Svečanosti otvaranja prisustvovali su i visoki dužnosnici Parlamentarne skupštine Bosne i       

Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske, 

županijskih skupština, predstavnici Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini te            

potpredsjednik mađarske Nacionalne skupštine i predsjednici Odbora za europske poslove        

austrijskog parlamenta. 

U svom obraćanju Domagoj Ivan Milošević istaknuo je zadovoljstvo da se prvi twinning projekt, 

u kojem Sabor sudjeluje kao parlament države članice Europske unije, provodi upravo u Bosni i 

Hercegovini izrazivši nadu da će se putem suradnje na ostvarenju ciljeva projekta dodatno       

produbiti odnosi dviju država. Milošević je nadalje podsjetio kako je hrvatski put prema članstvu 

u Europskoj uniji bio dug i složen, istaknuvši veliku ulogu Hrvatskoga sabora u tom procesu koji 

će svojim iskustvom zasigurno pomoći parlamentima Bosne i Hercegovine na tom putu.           

Zaključno je istaknuo kako će jedan od prioriteta hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske   

unije u prvoj polovici 2020. biti proširenje Europske unije na jugoistok Europe čime će se dati 

dodatni poticaj europskom putu Bosne i Hercegovine.  

 

Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za srpanj 2019. 

 

21. – 22. srpnja – Helsinki – sastanak predsjednika odbora uključenih u Konferenciju odbora za 

poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredništvo Biltena: Tanja Babić, Tatjana Briški, Gordana Genc, Snježana Ramljak, Mario Straka, 

Jelena Špiljak 

©Hrvatski sabor / Kontakt: ured-mep@sabor.hr 
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