BILTEN

Europski poslovi u Hrvatskome saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru mjesečna je publikacija koju objavljuje Odjel za
europske poslove. Bilten daje pregled europskih poslova u Saboru koji proizlaze iz članstva
Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Ured za
međunarodne i
europske poslove

Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice Europske unije, sudjeluje u procesu
donošenja odluka na europskoj razini putem nadzora nad aktivnostima Vlade u institucijama
Europske unije te izvršavanjem ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Ugovorom iz Bilten br. 95
Lisabona.

Srpanj 2022.

Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove obavlja europske poslove u skladu sa Zakonom o suradnji
Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom
Hrvatskoga sabora.
Sjednice Odbora
U lipnju 2022. Odbor je održao jednu sjednicu:
42. sjednica, održana 9. lipnja 2022. na kojoj je Odbor raspravljao o Izvješću o konvergenciji za
2022. koje je Europska komisije objavila 1. lipnja 2022.
Dostava stajališta Republike Hrvatske o dokumentima EU-a radnim tijelima
Vlada, odmah po donošenju, dostavlja Saboru stajališta Republike Hrvatske o dokumentima iz
Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske, koja Odbor za europske
poslove prosljeđuje matičnim radnim tijelima Sabora.
Odbor za europske poslove nakon rasprava o stajalištima donosi zaključke na osnovi kojih
Vlada djeluje u Vijeću Europske unije. Vlada je dužna izvijestiti Sabor ako odstupi od zaključka
Odbora za europske poslove. Razmatranjem stajališta o dokumentima Europske unije Sabor
vrši nadzor nad aktivnostima Vlade Republike Hrvatske u postupcima donošenja odluka u
Vijeću Europske unije.
Proces razmatranja stajališta može se pratiti u e-Doc bazi Informacijsko-dokumentacijske
službe Hrvatskoga sabora, gdje se objavljuju stajališta s pratećim mišljenjima radnih tijela i
zaključcima Odbora za europske poslove.
U skladu s radnim programima za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. i 2022.
Odbor za europske poslove je u lipnju proslijedio šest stajališta Republike Hrvatske o
dokumentima EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

D.E.U. br. 21/045 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog
parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada (preinaka) COM (2021) 802 –
Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odboru za zaštitu okoliša i prirode;

D.E.U. br. 21/046 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog
parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji COM (2022) 105 –
Odboru za pravosuđe, Odboru za obitelj, mlade i sport i Odboru za ravnopravnost
spolova;
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D.E.U. br. 21/047 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određenih
roba i proizvoda povezanih s krčenjem i propadanjem šuma te o stavljanju izvan snage
Uredbe (EU) br. 995/2010 COM (2021) 706 – Odboru za zaštitu okoliša i prirode i
Odboru za poljoprivredu;
D.E.U. br. 21/048 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o oznakama zemljopisnog podrijetla Europske unije za vino, jaka
alkoholna pića i poljoprivredne proizvode i sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode,
o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013, (EU) 2017/1001 i (EU) 2019/787 te o stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) br. 1151/2012 COM (2022) 134 – Odboru za poljoprivredu;
D.E.U. br. 22/006 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča
(Akt o čipovima) COM (2022) 46 – Odboru za gospodarstvo i Odboru za regionalni
razvoj i fondove Europske unije;
D.E.U. br. 22/007 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa Unije za sigurnu povezivost za razdoblje 2023.–
2027. COM (2022) 57 – Odboru za obranu i Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu.

Aktivnosti radnih tijela

Mišljenje radnih tijela o stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a
U lipnju 2022. Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za prostorno uređenje
i graditeljstvo, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za gospodarstvo raspravljali su i donijeli
mišljenja o sljedećim stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a: D.E.U. br. 21/042,
D.E.U. br. 21/043, D.E.U. br. 21/044, D.E.U. br. 21/045, D.E.U. br. 21/046, D.E.U. br. 22/004,
D.E.U. br. 22/006.
Tematske sjednice
Odbor za poljoprivredu održao je 29. lipnja tematsku sjednicu na kojoj je ministrica poljoprivrede
Marija Vučković predstavila Nacionalni strateški plan u okviru Zajedničke poljoprivredne politike
i iznijela stajalište Ministarstva poljoprivrede na komentare koje je Europska komisija dostavila
na Prijedlog nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike.
Videoprijenos uživo dostupan na adresi: https://youtu.be/LiwPv2Kucec
Sastanak s predstavnicima institucija Europske unije
2. lipnja 2022. u Hrvatskome saboru održan je sastanak predstavnika Odbora za europske poslove,
Odbora za financije i državni proračun, Odbora za gospodarstvo i Odbora za regionalni razvoj i
fondove Europske unije s izvršnim potpredsjednikom Europske komisije Valdisom
Dombrovskisom. Tema sastanka bila je članstvo Hrvatske u europodručju. (priopćenje)
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Nadzor nad aktivnostima Vlade u institucijama Europske unije
Sastanci Vijeća Europske unije
Dostava stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije radnim tijelima
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u lipnju 12 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima:

Stajališta Republike Hrvatske za 3877. sastanak Vijeća za konkurentnost (COMPET), održanoga 9. i 10. lipnja, dostavljena su Odboru za gospodarstvo;


















Stajalište Republike Hrvatske za 3878. sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove
(JHA), održanoga 9. i 10. lipnja, dostavljeno je Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu
sigurnost i Odboru za pravosuđe;
Stajalište Republike Hrvatske za 3879. sastanak Vijeća za vanjske poslove u sastavu trgovina (FAC Trade), održanoga 12. – 15. lipnja, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i
Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3880. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo
(AGRIFISH), održanoga 13. lipnja, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3881. sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalna pitanja,
zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) u sastavu ministara zdravstva, održanoga 14. lipnja,
dostavljeno Odboru za zdravstvo i socijalna pitanja;
Stajalište Republike Hrvatske za 3882. sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalna pitanja,
zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), održanoga 16. lipnja, dostavljeno je Odboru za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odboru za zdravstvo i socijalna pitanja;
Stajalište Republike Hrvatske za 3883. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove
(ECOFIN), održanoga 17. lipnja, dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun i
Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3884. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), održanoga 20. lipnja, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3885. sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), održanoga
21. lipnja, dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3886. sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u sastavu ministara energetike, održanoga 27. lipnja, dostavljeno je Odboru
za pomorstvo, promet i infrastrukturu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3887. sastanak Vijeća za okoliš (ENVI), održanoga 28.
lipnja, dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode.
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Izravno dostavljeni dokumenti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Unije
izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte.
Ured za međunarodne i europske poslove dnevno objavljuje izravno dostavljene dokumente na
mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora u rubrici Postupanje s dokumentima EU-a, s pratećim informacijama o: oznaci akta, postupku donošenja, datumu dostave i roku za provjeru načela supsidijarnosti, stajalištu Republike Hrvatske i pripadajućim mišljenjima i zaključcima odbora, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu, području politika kojemu dokument pripada te nazivu inicijative iz programa rada Komisije.
U razdoblju od 1. do 30. lipnja 2022. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome
saboru ukupno 97 pravnih akata na hrvatskome jeziku, od toga 35 prijedloga obvezujućih akata
u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 59 neobvezujuća pravna akta.
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.
Oznaka akta
COM (2022)
222

Oznaka akta
COM (2022)
313

Oznaka akta
COM (2022)
296

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz
obnovljivih izvora, Direktive 2010/31/EU o energetskim
svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj
učinkovitosti
PROMET I TURIZAM
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju posebnih i privremenih mjera, s obzirom na
rusku invaziju na Ukrajinu, u pogledu vozačkih isprava koje
je Ukrajina izdala u skladu sa svojim zakonodavstvom

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1. 6. 2022.
28. 7. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
24. 6. 2022.
22. 9. 2022.

POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
22. 6. 2022.
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 u pogledu pretvorbe
19. 9. 2022.
sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u sustav
podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava
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Oznaka akta
COM (2022)
305
COM (2022)
304
Oznaka akta
COM (2022)
216

Oznaka akta

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivoj
23. 6. 2022.
upotrebi sredstava za zaštitu bilja i izmjeni Uredbe (EU)
23. 9. 2022.
2021/2115
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obnovi
prirode
EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o olakšici za
povlašteni porezni tretman duga u oporezivanju trgovačkih
društava i o ograničavanju mogućnosti odbitka kamata za
potrebe poreza na dobit
PRORAČUN I PRORAČUNSKI NADZOR
Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2022)
231

23. 6. 2022.
23. 9. 2022.
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
7. 6. 2022.
2. 9. 2022.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
10. 6. 2022.

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2021/241 u pogledu poglavlja o planu
5. 9. 2022.
REPowerEU u planovima za oporavak i otpornost i o
izmjeni Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115,
Direktive 2003/87/EZ i Odluke (EU) 2015/1814
GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
COM (2022) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 2. 6. 2022.
197
europskom prostoru za zdravstvene podatke
2. 9. 2022.
COM (2022)
650

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o statusu
državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravkom
(preinaka)

20. 6. 2022.

COM (2022)
655

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje
jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih
zemalja na državnom području države članice te o
zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji
zakonito borave u državi članici (preinaka)

20. 6. 2022.

COM (2022)
245

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povratu
i oduzimanju imovine

20. 6. 2022.

19. 9. 2022.

19. 9. 2022.

19. 9. 2022.
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Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor usklađuje zakonodavstvo s pravom Europske unije u postupku prema kojemu svi
prijedlozi zakona kojima se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s europskim nose oznaku „P.Z.E.“
Sabor donosi godišnji plan usklađivanja zakonodavstva, koji je sastavni dio Vladina programa za
preuzimanje i provedbu pravne stečevine i osnovni je dokument u postupku preuzimanja i
provedbe prava Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo. Usklađeni zakoni dostupni su u e-Doc
bazi Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskoga sabora.
Hrvatski sabor je u lipnju 2022. donio 2 zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 167

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o prekograničnom prometu
i trgovini divljim vrstama

10

PZE 199

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

10

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

11

donesen

2.

postupka
redovni

11

donesen

2.

redovni

Sastanci predstavnika nacionalnih parlamenata država članica Europske unije
u Europskome parlamentu
Predstavnici nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskome parlamentu
održavaju redovite sastanke (tzv. Monday Morning Meetings) na kojima razmjenjuju informacije
o europskim poslovima u nacionalnim parlamentima, s naglaskom na provjeru načela
supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata, te održavaju razmjene mišljenja s
predstavnicima institucija i ostalih tijela Europske unije, a osobito s Europskom komisijom koja
redovito predstavlja aktualne inicijative i zakonodavne prijedloge.
Tijekom lipnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 5 sastanaka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica. Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:
Odnosi Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, iz perspektive Parlamenta UK (1. lipnja),

Zajednička komunikacija o analizi nedostatka u području ulaganja u obranu i daljnjim
koracima (3. lipnja),

Prioriteti češkog predsjedanja Vijećem Europske unije (27. lipnja),

Razmjena mišljenja s Cristinom Cefai, članicom Kabineta predsjednice EP-a nadležnom za
odnose s nacionalnim parlamentima (27. lipnja),

Interna pitanja (27. lipnja).
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.
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