
 

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 rujnu 2022. Odbor je održao tri sjednice: 

44. sjednicu, održanu 14. rujna 2022., na kojoj je Odbor raspravljao o Izvješću predsjednika Vlade 
Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u svibnju i lipnju 2022. Nakon pro-
vedene rasprave Odbor je prihvatio Izvješće. 

45. sjednicu, održanu 23. rujna 2022., na kojoj je Odbor raspravljao i donio zaključke o dva stajali-
šta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije. 

46. sjednicu, održanu 27. rujna 2022., zajedničku s Odborom za gospodarstvo, na kojoj se raspravljalo 
o Izvješću Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o izvanrednom sastanku Vijeća Europske uni-
je za promet, telekomunikacije i energiju u formatu ministara nadležnih za energetiku održanom 9. 
rujna 2022. godine te o pripremama za sljedeći sastanak Vijeća koji će se održati 30. rujna 2022. 
 
Dostava stajališta Republike Hrvatske o dokumentima EU-a radnim tijelima 

Vlada, odmah po donošenju, dostavlja Saboru stajališta Republike Hrvatske o dokumentima iz Ra-
dnog 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. 

br. 98, listopad 2022.. 

Aktivnosti Odbora za europske poslove 

Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru mjesečna je publikacija koju objavljuje Ured za međuna-

rodne i europske poslove— Odjel za europske poslove. Bilten daje pregled europskih poslova u Saboru 

koji proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.  

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 Lisabona.  

BILTEN  

EUROPSKI POSLOVI U HRVATSKOME SABORU 

https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2022-09-05/124002/IZVJESCE_PVRH_EU_VIJECE_SVIBANJ_LIPANJ_2022.pdf
https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-europske-poslove-s-rasprave-o-izvjescu-3
https://edoc.sabor.hr/DEU.aspx
https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/bilten-o-europskim-poslovima


 

U skladu s radnim programima za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. i 2022. Od-
bor za europske poslove je u rujnu proslijedio pet stajališta Republike Hrvatske o dokumentu EU-
a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja: 

 D.E.U. br. 21/049 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parla-
menta i Vijeća o digitalizaciji pravosudne suradnje i pristupa pravosuđu u prekogranič-
nim građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima te o izmjeni određenih akata u podru-
čju pravosudne suradnje, COM (2021) 759 – Odboru za pravosuđe; 

 D.E.U. br. 21/050 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parla-
menta i Vijeća o zaštiti osoba uključenih u javno sudjelovanje od očito neosnovanih ili 
zlonamjernih sudskih postupaka ("strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja"), COM 
(2022) 177 – Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odboru za pravosu-
đe i Odboru za informiranje, informatizaciju i medije; 

 D.E.U. br. 21/051 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parla-
menta i Vijeća o povratu i oduzimanju imovine, COM (2022) 245 – Odboru za pravosuđe; 

 D.E.U. br. 21/052 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parla-
menta i  Vijeća o usklađenim pravilima za pravedan pristup podacima i njihovu uporabu 
(Akt o podacima), COM(2022) 68 – Odboru za informiranje, informatizaciju i medije; 

 D.E.U. br. 21/053 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parla-
menta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja 
djece, COM (2022) 209 – Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odboru 
za obitelj, mlade i sport. 

Zaključak Odbora za europske poslove o stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a 
 
Odbor je na 45. sjednici održanoj 23. rujna 2022. raspravljao i donio zaključke o sljedećim stajališ-
tima iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu: 

 D.E.U. br. 21/047 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parla-
menta 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; 

 D.E.U. br. 21/048 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parla-
menta i Vijeća o oznakama zemljopisnog podrijetla Europske unije za vino, jaka alkohol-
na 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 iz-
van snage Uredbe (EU) br. 1151/2012, COM (2022) 134. 

Mišljenje radnih tijela o stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a 

U rujnu 2022. Odbor za zaštitu okoliša i prirode raspravljao je i donio mišljenja o sljedećim stajali-
štima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a: D.E.U. br. 21/045, D.E.U. br. 21/047 
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Aktivnosti radnih tijela 

https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027081
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027080
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027080
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027080
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027080
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027080
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027082
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027082
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027082
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027084
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027083
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026834
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026835
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026783
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026834


 

Mišljenje u okviru političkog dijaloga 

Odbor za poljoprivredu je na 72. sjednici održanoj 22. rujna 2022. raspravljao o poslovanju i nas-
tavku rada Petrokemije d.d. Kutina. Radi se o jedinoj tvornici mineralnih gnojiva u Republici Hrvat-
skoj, koja svojom proizvodnjom opskrbljuje  60 70 % potreba hrvatskih poljoprivrednika za mineral-
nim gnojivima te je značajan sudionik na regionalnom tržištu susjednih zemalja. Rad Petrokemije d.d. 
Kutina obustavljen je u ožujku ove godine zbog vrtoglavog rasta cijene plina, kao osnovnog ener-
genta za proizvodnju mineralnih gnojiva. 

Nakon provedene rasprave Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora je jednoglasno odlučio da u 
okviru političkog dijaloga zatraži od Europske komisije poduzimanje aktivnosti na europskoj razini 
vezanih uz potporu europskim tvrtkama za proizvodnju mineralnih gnojiva, radi postizanja održivo-
sti poljoprivredne proizvodnje. (priopćenje) 
 
Sastanak s predstavnicima institucija Europske unije 

19. rujna 2022. predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode i predsjednica Kluba zastupnika 
zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić susrela se u Hrvatskome saboru s predsjednicom Kluba zastup-
nika Zelenih / Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu Ska Keller. (priopćenje) 

 

 

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 eu-
ropske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u rujnu pet stajališta Republike Hr-
vatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima: 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3894. sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), održanoga 20. 
rujna, dostavljeno je Odboru za europske poslove; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3895. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 
(AGRIFISH), održanoga 26. rujna, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;  

 Stajalište Republike Hrvatske za 3896. sastanak Vijeća za konkurentnost u sastavu unutarnje 
tržište i industrija (COMPET), održanoga 29. rujna, dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;  

 Stajalište Republike Hrvatske za  izvanredni sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i 
energetiku (TTE), u sastavu ministara energetike, održanoga 30. rujna, dostavljeno je Odbo-
ru za gospodarstvo;  

 Stajalište Republike Hrvatske za 3898. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove 
(ECOFIN), održanoga 4. listopada, dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun i Odbo-
ru za gospodarstvo. 

 

 

Nadzor nad aktivnostima Vlade u institucijama Europske unije 
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https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/odrzana-tematska-sjednica-odbora-za-poljoprivredu-o-poslovanju-i-nastavkuC:/Users/tbriski/Documents/BILATERALNI%20SUSRETI
https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/zastupnica-sandra-bencic-odrzala-sastanak-sa-zastupnicom-u-europskom-parlamentu
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/gac/2022/09/20/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/agrifish/2022/09/26/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/compet/2022/09/29/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/ecofin/2022/10/04/


 

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 pro-
vedbe prava Europske unije u hrvatsko zakonodavstvo.  

Usklađeni zakoni dostupni su u e-Doc bazi Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskoga sa-
bora. 

Hrvatski sabor je u rujnu 2022. donio 2 zakona usklađena s pravom Europske unije:  
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PZE Br. 
prijedloga 

Naziv akta Saziv Sjednica Status Rbr.  
čitanja 

Vrsta 
postupka 

PZE 324 

Prijedlog zakona o izmjenama Zako-
na o financijskom poslovanju i 
predstečajnoj nagodbi, s Konačnim 
prijedlogom zakona 

10 12 donesen 1. i 2. hitni 

PZE 329 

Prijedlog zakona o provedbi Uredbe 
Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o meda-
ljama i žetonima koji nalikuju euro-
kovanicama, s Konačnim prijedlo-
gom zakona 

10 12 donesen 1. i 2. hitni 

Uredništvo Biltena: Tanja Babić, Tatjana Briški,  Snježana Ramljak, Mario Straka, Jelena Špiljak 

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

Usklađivanje zakonodavstva 

https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026532
http://www.sabor.hr/bilten-eu-poslovi
http://www.sabor.hr/hr
mailto:ured-mep@sabor.hr

