
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 

 

Rezultati devetih izbora za Europski parlament 

 

Deveti izbori za Europski parlament održali su se od 23. do 26. svibnja 2019. Europski građani 

birali su 751 zastupnika na razdoblje od 2019. do 2024. Kada povlačenje Ujedinjene Kraljevine 

iz Europske unije počne proizvoditi pravne učinke, odnosno kada 73 zastupnika izabrana u  

Ujedinjenoj Kraljevini napuste Europski parlament, provest će se preraspodjela zastupničkih 

mjesta na način da će se ukupan broj zastupnika smanjiti na 705, a preostalih 27 zastupnička 

mjesta raspodijeliti između 14 država članica. Hrvatska će prilikom ove preraspodjele dobiti 

jednog dodatnog zastupnika te će ukupni broj hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu 

biti 12.  

Europski parlament je pokrenuo internetsku stranicu s rezultatima europskih izbora koja        

sadržava rezultate posljednjih izbora te sve rezultate prethodnih europskih izbora i dostupna je 

na svim službenim jezicima EU-a.  

Odaziv na europske izbore na razini Europske unije je nešto veći od 50%, što predstavlja      

povećanje od oko 8 % u odnosu na 2014. (42,61 % za EU 28).  
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Razdoblje nakon izbora u kalendaru Europskog parlamenta za 2019. predviđeno je za sastanke 

političkih skupina i dogovor oko formiranja klubova zastupnika. U skladu s Poslovnikom         

Europskog parlamenta (koji stupa na snagu 2. srpnja 2019.) klub zastupnika mora se sastojati od 

najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.  

O svom osnivanju klubovi zastupnika, tjedan dana prije konstituirajuće sjednice, obavještavaju 

glavnog tajnika Europskog parlamenta. Predsjednik na prvoj sjednici najavljuje osnivanje klubova 

zastupnika. Takva najava ima retroaktivan pravni učinak od trenutka kada je klub u skladu s ovim 

člankom obavijestio predsjednika da je osnovan. 

Sastav Europskog parlamenta nakon konačnih rezultata na temelju strukture Europskog            

parlamenta na odlasku je sljedeći: 
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http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules20190702/Rules20190702_HR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules20190702/Rules20190702_HR.pdf


Konstituirajuća sjednica devetog saziva EP-a održat će se 2. svibnja 2019. u Strasbourgu. 

Europsko vijeće održalo je neformalni sastanak 28. svibnja 2019. radi razmjene mišljenja o      

rezultatima izbora čime je započeo postupak imenovanja čelnih osoba institucija Europske unije.  

Europsko vijeće predlaže kandidata za predsjednika Europske komisije uzimajući u obzir rezultat 

izbora za Europski parlament. Europski parlament glasuje o predloženom kandidatu i bira ga    

apsolutnom većinom zastupnika.  

Izbor predsjednika Europske komisije trebao bi se održati na plenarnoj sjednici Europskog       

parlamenta u tjednu od 15. srpnja 2019.  

 

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima 

 

Aktivnosti Odbora za europske poslove 

 

Sjednice Odbora 

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom svibnja jednu sjednicu: 

47. sjednicu, održanu 9. svibnja, na kojoj je Odbor raspravljao o sljedećim stajalištima Republike 

Hrvatske i donio zaključke: 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) 

br.1316/2013 i (EU) br. 283/2014, COM(2018) 438 – D.E.U. br. 19/004 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

uspostavi Programa EU-a za borbu protiv prijevara, COM(2018) 386 – D.E.U. br. 19/011 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508-

/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, COM (2018) 390 – D.E.U. br. 18/014 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

Europskom socijalnom fondu plus (ESF+), COM (2018) 382 – D.E.U. br. 18/019 

 

Aktivnosti radnih tijela 

 

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je na 25. sjednici održanoj 9. svibnja raspravljao i 

donio mišljenje o sljedećem stajalištu: 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i 

istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara, COM(2018) 630 – D.E.U. br. 1 

9/023 

Odbor za financije i državni proračun je na 71. sjednici održanoj 9. svibnja raspravljao i donio 

mišljenje o sljedećim stajalištima: 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive 

(EU) 2016/2341, COM (2018) 354 – D.E.U. br. 19/017 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama, COM(2018) 339 – D.E.U. br. 

19/020 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

uspostavi programa „Fiskalis“ za suradnju u području oporezivanja, COM(2018) 443 – 

D.E.U. br. 19/024 
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/05/28/
http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023654
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http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023667
http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023667
http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023687
http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023687
http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023802
http://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2023802


Odbor za financije i državni proračun je na 70. sjednici održanoj 8. svibnja raspravljao i donio 

mišljenje o sljedećim stajalištima: 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o          

uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za 

razdoblje 2021.– 2027 (program „Periklo IV”), COM(2018) 369 – D.E.U. br. 19/008 

 Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010; Uredbe (EU) br. 1094/2010; Uredbe (EU) br. 

095/2010; Uredbe (EU) br. 345/2013; Uredbe (EU) br. 346/2013; Direktive (EU) br. 600-

/2014; Uredbe (EU) 2015/760; Uredbe (EU) 2016/1011; Uredbe (EU) 2017/1129 i Direkti-

ve (EU) 2015/849 COM (2018) 646 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava      

Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike, COM(2017) 538 – 

D.E.U. br. 19/012 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, COM(2018) 353 – D.E.U. br. 19/016  

Odbor za obranu je na 24. sjednici održanoj 7. svibnja raspravljao i donio mišljenje o sljedećem 

stajalištu: 

 Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o         

osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i 

istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara, COM(2018) 630 – D.E.U.          

br. 19/023 

 

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 svibnju devet stajališta         

Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima: 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3688. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – 

FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3688-1. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – 

FAC – obrana) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za obranu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3689. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i   

ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3690. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – 

FAC – razvoj) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3691. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i finan-

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

 Stajalište Republike Hrvatske za 3692. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi – 

GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3693. sastanak Vijeća Europske unije (Vijeće za obrazova-

nje, mlade, kulturu i sport – EYCS) dostavljeno je Odboru za obrazovanje, znanosti i kultu-

ru i Odboru za obitelj, mlade i sport; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3694. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost – 

COMPET) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3695. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi – 

FAC – trgovina) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku. 
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Usklađivanje zakonodavstva 

 

Hrvatski sabor u svibnju nije donio niti jedan zakon usklađen s pravom Europske unije. 

 

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 31. svibnja 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom 

saboru ukupno 14 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 11 prijedloga obvezujućih akata u 

zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 3 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, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija 

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

koje proizlaze. 

 

PRORAČUNI 

 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2019) 

223 
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju 

ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa 

Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja 

usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza    

između pograničnih regija tih dviju zemalja 

13. 5. 2019. 

.... 

COM (2019) 

221 
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju 

ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog          

sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se 

dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog 

cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između            

pograničnih regija tih dviju zemalja 

13. 5. 2019. 

.... 

stranica 5  

http://www.sabor.hr/HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190223.do?appLng=HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190223.do?appLng=HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190221.do?appLng=HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190221.do?appLng=HR


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: 
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Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom      

gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Europa u svibnju 2019.: pripreme za   

ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju u sve nesigurnijem svijetu, Doprinos Europske 

komisije neslužbenom sastanku čelnika EU-27 u Sibiuu (Rumunjska)  

9. svibnja 2019., COM (2019) 218 

 

Kako bi se uključila u raspravu o budućem smjeru Unije, Europska komisija je pripremila svoj 

doprinos za raspravu šefova država i vlada EU-a na neformalnom summitu o budućnosti EU-a, 

održanome 9. svibnja 2019. u Sibiuu u Rumunjskoj.  

Komunikacija je objavljena zajedno s prilozima: i.) poboljšanje gospodarske situacije; ii.)   

javno mišljenje u EU-u od 2014. do 2019.; iii.) dvadeset najvažnijih postignuća EU-a u       

razdoblju od 2014. do 2019.; iv.) nedovršeni poslovi: deset najvažnijih pitanja u EU-u koja 

čekaju konačan dogovor; v.) ključni podaci o EU-u u razdoblju od 2014. do 2019. 

U prvom dijelu Komunikacije nalazi se pregled najvažnijih područja i dosjea kojima se bavila 

Junckerova Komisija. Ističe se da je Komisija podnijela sve zakonodavne prijedloge na koje se 

obvezala na početku svojeg mandata: objavljeno je 471 novih zakonodavnih prijedloga, uz 

prenošenje 44 prijedloga preostalih iz mandata prethodnih Komisija. Europski parlament 

i Vijeće donijeli su, ili postigli dogovor, o 348 prijedloga. Zaključno se navode prijedlozi    

prioriteta za predstojeće razdoblje odnosno novi institucijski ciklus EU-a nakon izbora za    

Europski parlament u svibnju 2019. 

Drugi dio Komunikacije posvećen je boljem  upoznavanju građana s europskim temama,     

odnosno „učinkovitoj komunikaciji na europskoj razini u vrijeme rastuće fragmentacije i     

širenja dezinformacija“. 

Strateški prioriteti 

Europsko vijeće usvaja Strateški program Europske unije temeljem svoje uloge određivanja 

općeg političkog smjera prioriteta EU-a, propisane čl. 15 Ugovora o Europskoj uniji. Na      

sastanku u Bruxellesu 27. lipnja 2014., Europsko vijeće je dogovorilo prioritete za pet godina 

u dokumentu „Strateški program za Uniju u vrijeme promjena”. Na temelju tog dokumenta 

razrađeno je i deset političkih prioriteta Komisije Jean-Claudea Junckera. 

Vezano uz strateške prioritete Unije od 2019. do 2024., koje bi Europsko vijeće trebalo 

donijeti u lipnju 2019., Komisija smatra da bi buduće djelovanje trebalo usmjeriti na pet 

područja:  

 Europa koja štiti: sigurnosna unija, obrambena unija, proaktivnije upravljanje           
migracijama. 

 Konkurentna Europa: dovršavanje jedinstvenog tržišta, fokus na istraživanje i         
inovacije u području ekološke, socijalne i gospodarske tranzicije; jačanje digitalnih    
kapaciteta i umjetne inteligencije; produbljivanje ekonomske i monetarne unije nastavak 
preobrazbe europskog tržišta temeljen na pravednosti. 

 Pravedna Europa: ostvarivanje europskog stupa socijalnih prava; socijalna uključenost 
i jednakost, fokus na regionalne razlike, potrebe manjina, rodna pitanja i izazov starenja 
stanovništva; promicanje zajedničkih temeljnih vrijednosti kao što je vladavina prava; 
pravedna i moderna porezna politika; visokokvalitetno, pristupačno i dostupno       
zdravstvo; pristup kvalitetnom, energetski učinkovitom i pristupačnom stanovanju. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20190218.do?appLng=HR
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 Održiva Europa: modernizacija gospodarstva u cilju održive potrošnje i proizvodnje; 

jačanje napora u borbi protiv klimatskih promjena i zaustavljanju propadanja okoliša; 

kružno gospodarstvo; iskorištavanje potencijala energetske unije s fokusom na          

energetsku sigurnost, troškove energije za kućanstva i poduzeća te utjecaj na klimatske 

promjene. 

 Utjecajna Europa: dosljedno i snažno podupirati multilateralni globalni poredak koji se 

temelji na pravilima i čija su okosnica Ujedinjeni narodi; razvoj snažnih veza s bliskim 

susjedima na temelju jasne ravnoteže prava i obveza; jačanje međunarodne uloge eura. 

Komunikacija s građanima 

Vezano uz važnost političke i strateške komunikacije postignuća EU-a prema europskim     

građanima, Komisija je iznijela 5 preporuka:  

 Komunikacija o EU treba biti zajednička odgovornost država članica i institucija EU-a, 

treba više komunicirati zajedničkim porukama u okviru brenda EU-a te objasniti        

građanima što donesene odluke i politike znače za njih i koje konkretne rezultate donose;  

 Potrebno je pojačati suradnju i interakciju s građanima u vezi s politikama i pitanjima 

EU-a te ih obavijestiti o mogućnostima za izražavanje mišljenja o EU-u i osigurati     

proces i kanale kojima bi se rezultati dijaloga i savjetovanja s građanima uzeli u obzir pri 

donošenju politika;  

 Treba osigurati bolju suradnju institucija EU-a na kampanjama korporativnih              

komunikacija EU-a koje se temelje na zajedničkim europskim vrijednostima;  

 Protiv dezinformacija se treba boriti komunikacijom koja se temelji na činjenicama,   

pojačati suradnju s društvenim mrežama i internetskim platformama na razini EU-a radi 

promicanja dobre prakse, uz istovremenu zaštitu slobode medija i pluralizma;  

 Potrebno je promicati učenje o EU na svim razinama obrazovanja kroz izgradnju        

partnerstva s obrazovnim institucijama na nacionalnoj i regionalnoj razini da bi europsko 

građansko obrazovanje postalo dio formalnog obrazovanja te se pobrinuti da građani   

EU-a budu upoznati sa svojim pravima. 

Nedovršeni poslovi: deset najvažnijih pitanja u EU koja čekaju konačni dogovor 

U prilogu iv. se nabrajaju ključna područja za koje je Komisija objavila prijedloge               

zakonodavnih akata,  a o kojima još nije postignut dogovor Europskog parlamenta i Vijeća. 

 Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.: Prijedlozi EK-a su       

predstavljeni u svibnju i lipnju 2018.  

 Reforma zajedničkog europskog sustava azila (CEAS): Potrebno je stvoriti sustav 

azila koji je potpuno učinkovit, human i sposoban za rješavanje svake buduće krize.   

Zajednički europski sustav azila treba osigurati zajedničke minimalne standarde za     

postupanje prema svim tražiteljima azila, a uređuje ga pravni okvir koji obuhvaća sve 

aspekte postupka azila i djelovanje agencije za potporu – Europskog potpornog ureda za 

azil (EASO). U nizu prijedloga za reformu sustava azila koje je Komisija predstavila u 

svibnju i srpnju 2016. predviđena je ravnoteža između solidarnosti i odgovornosti.  

 e-privatnost: Europa je u području standarda zaštite podataka vodeća u svijetu, no     

njezina pravila o privatnosti na internetu su zastarjela – internetske usluge mogu čitati 

našu komunikaciju na internetu i širiti je bez našeg pristanka. Zaštita je predviđena     

prijedlogom Komisije iz siječnja 2017.  

 e-dokazi i sprečavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu: Prijedlogom     

Komisije iz travnja 2018. predviđaju se nova pravila prilagođena digitalnom svijetu    

kojima bi se policijskim i pravosudnim tijelima u različitim državama članicama       

omogućilo lakše i brže prikupljanje dokaza koji su im potrebni za istragu, kazneni      

progon i osuđivanje kriminalaca i terorista. Prijedlogom Komisije iz rujna 2018.         

osigurao bi se jasan i usklađen pravni okvir za sprečavanje zlouporabe usluga smještaja 

na poslužitelju u svrhu širenja terorističkog sadržaja na internetu tako što bi se uvelo   

automatsko uklanjanje takvog sadržaja u roku od jednog sata.  



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 u svibnju na tri sastanka predstavnika nacionalnih parlamenata 

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

6. svibnja – predstavljanje analize Europske komisije na temu „Bolja regulativa: analiza stanja i 

nastavak naše obveze“. 
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 Šengenski prostor – očuvanje sigurnosti i slobodnog kretanja: potrebno je ažurirati   

pravila o privremenom ponovnom uvođenju granične kontrole u šengenskom prostoru.  

 Moderna porezna pravila za moderno gospodarstvo: Prijedlog Komisije o             

zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit iz listopada 2016., trebao bi       

omogućiti lakše i jeftinije poslovanje na europskom jedinstvenom tržištu. Njime bi se 

zatvorili mnogi putovi za izbjegavanje plaćanja poreza, čime bi se lakše izjednačili uvjeti 

poslovanja za multinacionalna poduzeća. Prijedlogom Komisije o porezu na digitalne 

usluge iz ožujka 2018., uredilo bi se plaćanje poreza na mjestu gdje se ostvaruje dobit 

čak i ako velika tehnološka poduzeća nisu fizički prisutna. Na temelju prijedloga o     

jedinstvenom području poreza na dodanu vrijednost (PDV) na razini EU-a iz siječnja 

2018., sustav PDV-a postao bi otporniji na prijevare i zaštitili bi se prihodi države.  

 Europski sustav osiguranja depozita i zaštitni mehanizam za Jedinstveni fond za 

sanaciju: Prijedlogom Komisije o uspostavi europskog sustava osiguranja depozita iz 

studenoga 2015., dovršila bi se bankovna unija. Zaštitni mehanizam za Jedinstveni fond 

za sanaciju, koji se pretfinancira iz doprinosa banaka europodručja, trebao bi iznositi oko 

55 milijardi EUR.  

 Pristup sigurnoj vodi za piće: Prijedlog Komisije o vodi za piće od 1. veljače 2018., 

rezultat je prve uspješne europske građanske inicijative (ECI). Njime bi se           

poboljšalo stanje za oko dva milijuna ljudi u EU-u. Trenutačno je svake godine otprilike 

5 % stanovništva EU-a izloženo riziku od zdravstvenih problema povezanih s vodom. 

Oskudicom vode pogođeno je 11 % stanovništva EU-a. Prijedlogom bi se rizik za    

zdravlje smanjio na manje od 1 % te bi se svima osigurao pristup vodi. Zahvaljujući   

sigurnijoj vodi iz slavine smanjila bi se potrošnja vode u bocama, uštedio bi se novac te 

bi se smanjio plastični otpad i emisije CO2.  

 Reforma koordinacije sustava socijalne sigurnosti: U 2017. godini 17 milijuna       

Europljana, odnosno 3,3 % stanovništva EU-a, živjelo je ili radilo u drugoj državi       

članici, što je gotovo dvostruko više nego deset godina prije. Interakcija među             

odredbama o socijalnoj sigurnosti u različitim državama članicama EU-a složena je te 

stvara opterećenje za radnike, poslodavce i uprave za socijalnu sigurnost. Na temelju  

prijedloga Komisije iz prosinca 2016. ta bi pravila trebala postati jednostavnija i         

pravednija.  

 Instrument za međunarodnu javnu nabavu: Promet na svjetskom tržištu javne nabave 

godišnje iznosi otprilike 8 bilijuna EUR, ali više od polovine tog iznosa zatvoreno je za 

poduzeća iz EU-a, koja dobivaju ugovore u trećim zemljama u vrijednosti od samo oko 

10 milijardi EUR. Revidiranim prijedlogom Komisije iz  siječnja 2016., predviđa se nov 

instrument za rješavanje problema protekcionizma u mnogim zemljama izvan Europe.  



13. svibnja – razmjena mišljenja o europskim izborima 2019. : 

- razmjena mišljenja s nizozemskim i danskim stalnim predstavništvima pri Europskoj uniji, 

- razmjena mišljenja s Europskim parlamentom,  

- razmjena mišljenja s političkim komentatorom. 

 27. svibnja – preliminarni rezultati izbora za Europski parlament i budućnost EU-a. 

Bilješke su dostupne na intranetu Sabora. 

 

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji 

 

Osvrti na konferencije/sastanke u svibnju 2019. 

 

8. svibnja – Zagreb – sastanak s glavnim pregovaračem Europske unije za Brexit            

Michaelom Barnierom 

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i predsjednik Odbora za    

vanjsku politiku Miro Kovač, s članovima odbora, sastali su se s glavnim pregovaračem Europske 

unije za Brexit Michelom Barnierom. Glavni naglasci razgovora stavljeni su na moguće scenarije 

izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije i činjenicu da bi pregovori o novim odnosima mogli      

započeti za vrijeme hrvatskog predsjedanja Europskom unijom.   

Predsjednik Odbora za europske poslove Milošević osvrnuo se na utjecaj Brexita na gospodarstvo 

te istaknuo njegove posljedice na gospodarski rast svih država članica. Predsjednik Odbora za 

vanjsku politiku Kovač u procesu izlaska Ujedinjene Kraljevine vidi mogućnost daljnjeg jačanja 

Unije i njezine učinkovitosti, posebice kad je riječ o načelu supsidijarnosti.  

Glavni pregovarač Barnier posebno je naglasio potrebu jačanja jedinstva 27 država članica radi 

postizanja zadovoljavajućeg dogovora s Ujedinjenom Kraljevinom te izgradnje budućih odnosa 

Unije i Ujedinjene Kraljevine. Zaključno je istaknuo važnost transparentnosti cijelog procesa   

kako bi svi sudionici bili upoznati s mogućim scenarijima izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. 

Tijekom razgovora navedeno je kako se Unija sprema za sve opcije: prihvaćanje sporazuma koji 

na organiziran i uređen način definira izlazak, neuređen izlazak, ali i mogućnost prekidanja 

Brexita. Zastupnici su se složili kako se u pregovorima trebaju štititi interesi Unije i njezine      

temeljne vrijednosti. 

  

Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za lipanj 2019. 

 

23. – 25. lipnja – Bukurešt – 61. sastanak Konferencije 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 

stranica 9  

http://eportalhs/ustrojstvo/ured-mep/Biljeke%20Hrvatski%20sabor/Forms/AllItems.aspx
http://www.sabor.hr/bilten-eu-poslovi
http://www.sabor.hr/hr
mailto:ured-mep@sabor.hr

