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
Bilten br. 97
Europske unije te izvršavanjem ovlasti dodijeljenih nacionalnim parlamentima Ugovorom iz
Lisabona.
Rujan 2022.

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 31. kolovoza 2022. institucije Europske unije izravno su
dostavile Hrvatskome saboru ukupno 46 pravnih akata na hrvatskome jeziku, od toga 25
prijedloga obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 21 neobvezujući
pravni akt.
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.
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PRORAČUN I PRORAČUNSKI NADZOR
Oznaka akta
COM (2022)
223

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun
Unije (preinaka)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
30. 8. 2022.
...

PROMET I TURIZAM
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2022)
334

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog
ublažavanja obveze iskorištenosti slotova u zračnim lukama
Zajednice zbog pandemije bolesti COVID-19

COM (2022)
381

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1108/70 o uvođenju
računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u
željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim
vodnim putovima i Uredbe Komisije (EZ) br. 851/2006 o
određivanju sadržaja stavaka koje treba uvrstiti u različite
rubrike (konta) u računovodstvenim obrascima prikazanim
u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1108/70

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
1. 8. 2022.
27. 10. 2022.

3. 8. 2022.
27. 10. 2022.

Godišnje izvješće Europske komisije za 2021. o primjeni načela supsidijarnosti i
proporcionalnosti te o odnosima s nacionalnim parlamentima
Izvješće se podnosi u skladu s člankom 9. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i
proporcionalnosti, uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije.
Nacionalni parlamenti dostavili su ukupno 360 mišljenja, znatno više nego u prethodnim dvjema
godinama (225 u 2020. i 159 u 2019.) , no još uvijek manje nego sredinom prethodnog mandata
Komisije (569 u 2018., 576 u 2017. i 620 u 2016.).
Među njima ukupno je 16 obrazloženih mišljenja u kojima se izražava zabrinutost da je
prekršeno načelo supsidijarnosti. To je više nego u posljednje dvije godine (devet obrazloženih
mišljenja 2020. i nijedno 2019.), no manje nego prethodnih godina (2016. – 2018.).
Većina njih bila je usmjerena na zakonodavne prijedloge iz paketa „Spremni za 55 %”. Ni za jedan
pojedinačan prijedlog nije dostavljeno više od tri obrazloženih mišljenja. Paket koji je privukao
najviše pozornosti bio je „Spremni za 55 %”, a pojedinačni prijedlozi za koje je dostavljeno
najviše primjedaba bili su Akt o digitalnim uslugama (deset mišljenja), Direktiva o primjerenim
minimalnim plaćama (devet mišljenja) i dva prijedloga o EU digitalnoj COVID potvrdi (po osam
mišljenja za svaki).
Usmeni politički dijalog
U 2021. članovi Komisije obavili su 130 posjeta nacionalnim parlamentima odnosno sastanaka s
izaslanstvima nacionalnih parlamenata, čime su obuhvatili gotovo sve nacionalne parlamente i
domove, što je znatno više u usporedbi s prethodnim dvjema godinama (101 u 2020. i 55 u
2019.).
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Najava govora o stanju Unije u Europskome parlamentu 14. rujna 2022.
Tijekom prve plenarne sjednice Europskoga parlamenta nakon ljetne stanke, 14. rujna 2022.,
predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će tradicionalno godišnje obraćanje
o stanju Unije (#SOTEU) u kojemu će iznijeti pregled postignuća Komisije u protekloj godini te
obrise i prioritete za sljedeću godinu.
Ovogodišnje izlaganje obuhvatit će prvi niz novih prijedloga Konferencije o budućnosti Europe
koji će biti uključeni u program rada Komisije za 2023. i dalje.
Objava Programa rada Europske komisije za 2023. očekuje se 18. listopada 2022.
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