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HRVATSKI SABOR  
Odbor za europske poslove 

Klasa: 021-20/18-05/01 

Urbroj: 6521-31-17-15 

Zagreb, 14. ožujka 2018.  

 

Na temelju članka 152. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 

81/2013. i 113/2016.) i članka 5. stavka 2. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade 

Republike Hrvatske u europskim poslovima (Narodne novine, broj 81/2013.) Odbor za 

europske poslove je na 29. sjednici održanoj 14. ožujka 2018. godine donio 

 

RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2018. GODINU 

 
NOVI POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE, RAST I ULAGANJA 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative  Radno tijelo  
 

Provedba akcijskog plana za kružno gospodarstvo Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

Višegodišnji financijski okvir Odbor za financije i državni 

proračun 

Održiva europska budućnost Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

 

POVEZANO JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta Odbor za pomorstvo, promet i 

infrastrukturu 

 

Odbor za informiranje, 

informatizaciju i medije 
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b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

477 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za 

kibersigurnost) i stavljanju izvan snage 

Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj 

certifikaciji u području informacijske i 

komunikacijske tehnologije („Akt o 

kibersigurnosti”) 

Odbor za informiranje, 

informatizaciju i medije 

COM (2017)  

495 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o okviru za slobodan protok 

neosobnih podataka u Europskoj uniji 

Odbor za informiranje, 

informatizaciju i medije 

 

ČVRSTA ENERGETSKA UNIJA S NAPREDNOM KLIMATSKOM POLITIKOM 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Dovršetak energetske unije Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

Budućnost energetske i klimatske politike EU-a Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

 

b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

647 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 

o zajedničkim pravilima za pristup 

međunarodnom tržištu usluga prijevoza 

običnim i turističkim autobusima 

Odbor za pomorstvo, promet i 

infrastrukturu 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

COM (2017)  

648 
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 

92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih 

pravila za određene vrste kombiniranog 

prijevoza robe između država članica 

Odbor za pomorstvo, promet i 

infrastrukturu 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 
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COM (2017)  

653 
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o 

promicanju čistih i energetski učinkovitih 

vozila u cestovnom prijevozu 

Odbor za pomorstvo, promet i 

infrastrukturu 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

COM (2017)  

660 
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o 

zajedničkim pravilima za unutarnje tržište 

prirodnog plina 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

 

BOLJE POVEZANO I PRAVEDNIJE UNUTARNJE TRŽIŠTE S JAČIM 
INDUSTRIJSKIM TEMELJIMA 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Pravedno oporezivanje u digitalnom gospodarstvu Odbor za financije i državni 

proračun 

Paket mjera za socijalnu pravednost Odbor za europske poslove 

Lanac opskrbe hranom u EU-u Odbor za poljoprivredu 

Dovršetak unije tržišta kapitala Odbor za financije i državni 

proračun 

 

b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

567 
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 904/2010 u pogledu ovjerenog 

poreznog obveznika 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

569 
Prijedlog Direktive Vijeća o izmjeni 

Direktive 2006/112/EZ u pogledu 

usklađivanja i pojednostavnjenja određenih 

pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i 

uvođenja konačnog sustava za oporezivanje 

trgovine među državama članicama 

Odbor za financije i državni 

proračun 
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COM (2017)  

538 
Prijedlog 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 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

537 
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o 

tržištu financijskih instrumenata i Direktive 

2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju 

djelatnosti osiguranja i reosiguranja 

(Solventnost II) 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

536 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

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

o osnivanju europskog nadzornog tijela 

(Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), 

Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju 

Europskog nadzornog tijela (Europsko 

nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno 

mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 

1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog 

tijela (Europskog nadzornog tijela za 

vrijednosne papire i tržišta kapitala); Uredbe 

(EU) br. 345/2013 o europskim fondovima 

poduzetničkog kapitala, Uredbe (EU) br. 

346/2013 o europskim fondovima za 

socijalno poduzetništvo, Uredbe (EU) br. 

600/2014 o tržištima financijskih 

instrumenata, Uredbe (EU) 2015/760 o 

europskim fondovima za dugoročna 

ulaganja, Uredba (EU) 2016/1011 o 

indeksima koji se upotrebljavaju kao 

referentne vrijednosti u financijskim 

instrumentima i financijskim ugovorima ili 

za mjerenje uspješnosti investicijskih 

fondova i Uredbe (EU) 2017/1129 o 

prospektu koji je potrebno objaviti prilikom 

javne ponude vrijednosnih papira 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

706 
Izmijenjeni prijedlog uredbe Vijeća o 

izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o 

administrativnoj suradnji i suzbijanju 

prijevare u području poreza na dodanu 

vrijednost 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

797 
Prijedlog Direktive europskog parlamenta i 

vijeća o transparentnim i predvidivim radnim 

uvjetima u Europskoj uniji 

Odbor za financije i državni 

proračun 
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COM (2017)  

791 
14. Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru 

nad investicijskim društvima i izmjeni 

direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

790 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o bonitetnim zahtjevima za 

investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) 

br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 

1093/2010 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

BOLJE POVEZANA I PRAVEDNIJA EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Dovršetak ekonomske i monetarne unije Odbor za financije i državni 

proračun 

Dovršetak bankarske unije Odbor za financije i državni 

proračun 

Uspostava stalne funkcije europskog ministra gospodarstva i 

financija 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

824 
Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju 

odredaba za jačanje fiskalne odgovornosti i 

srednjoročnog proračunskog usmjerenja 

država članica 

Odbor za financije i državni 

proračun 

COM (2017)  

825 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi 

povećanja financijske omotnice Programa 

potpore strukturnim reformama i izmjene 

njegova općeg cilja 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

Odbor za regionalni razvoj i 

fondove Europske unije 
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COM (2017)  

826 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 

Europskog parlamenta i Vijeća od 17. 

prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih 

odredbi o Europskom fondu za regionalni 

razvoj, Europskom socijalnom fondu, 

Kohezijskom fondu, Europskom 

poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i 

Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i 

o utvrđivanju općih odredbi o Europskom 

fondu za regionalni razvoj, Europskom 

socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i 

Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te 

o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 

br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim 

reformama u državama članicama 

Odbor za poljoprivredu 

 

Odbor za regionalni razvoj i 

fondove Europske unije 

COM (2017)  

827 
Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju 

Europskog monetarnog fonda 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

URAVNOTEŽENA I NAPREDNA TRGOVINSKA POLITIKA ZA SVLADAVANJE 
GLOBALIZACIJE 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Provedba strategije „Trgovina za sve“ Odbor za europske poslove 

 
b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

487 
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o uspostavi okvira za provjeru 

izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji 

Odbor za europske poslove 
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PODRUČJE PRAVOSUĐA I TEMELJNIH PRAVA UTEMELJENO NA 
UZAJAMNOM POVJERENJU 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Dovršetak sigurnosne unije  Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost 

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 

Odbor za pravosuđe 

Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost 

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

Proširenje zadaća novog Ureda europskog javnog tužitelja Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 

Odbor za pravosuđe 

Vladavina prava Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 

Odbor za pravosuđe 

 
b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

772 
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o 

Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu 

Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost  

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 
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PUT PREMA NOVOJ MIGRACIJSKOJ POLITICI 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Provedba Europskog migracijskog programa Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost 

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 
b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

571 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u 

pogledu pravila koja se primjenjuju na 

privremeno ponovno uvođenje nadzora 

državne granice na unutarnjim granicama 

Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost 

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 
JAČI GLOBALNI ČIMBENIK 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Vjerodostojna mogućnost proširenja Odbor za vanjsku politiku 

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

Učinkovitija i dosljednija provedba zajedničke vanjske politike Odbor za vanjsku politiku 

 
 

UNIJA DEMOKRATSKIH PROMJENA 
 

a) Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2018. 

Naziv inicijative Radno tijelo  
 

Činiti manje, ali učinkovitije Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

Učinkovitija i demokratskija Europa Odbor za europske poslove 
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b) Prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 
Europske unije 

Radno tijelo  
 

COM (2017)  

481 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 

1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 

22. listopada 2014. o statutu i financiranju 

europskih političkih stranaka i europskih 

političkih zaklada 

Odbor za Ustav, Poslovnik i 

politički sustav  

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 

 

COM (2017)  

482 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi 

Odbor za Ustav, Poslovnik i 

politički sustav  

 

Odbor za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina 

 
c) Dokumenti vezani uz članak 50. Ugovora o Europskoj uniji 

Naziv dokumenta Radno tijelo  
 

Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i 

Sjeverne Irske iz Europske unije 

Odbor za europske poslove 

 

 
PREDSJEDNIK ODBORA 

Domagoj Ivan Milošević 

 

 

 

  


