
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.  

 

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.  

 

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 svibnju 2022. Odbor je održao dvije sjednice: 

40. sjednica, održana 4. svibnja 2022. na kojoj je raspravljao o Konačnom prijedlogu zakona o 
uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, P.Z.E. 256. Odbor je podržao        

donošenje Konačnog prijedloga zakona. 

Nakon održane rasprave na plenarnoj sjednici, Zakon je donesen 13. svibnja 2022. 

41. sjednica, održana 18. svibnja 2022., na kojoj je Odbor raspravljao o odnosima Europske   
unije i Države Izrael. Uvodno je pregled suradnje Europske unije s Državom Izrael predstavio 

veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Nj.E. Ilan Mor.  

 

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. 

Ured za          
međunarodne i 
europske poslove 

 

Bilten br. 94 

 

Lipanj 2022. 

       

 

 

https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/bilten-o-europskim-poslovima
https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2022-04-28/101301/PZE_256.pdf
https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-europske-poslove-o-konacnom-prijedlogu-zakona
https://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-uvodenju-eura-kao-sluzbene-valute-u-republici-hrvatskoj-drugo-citanje?t=131087&tid=210438
https://edoc.sabor.hr/DEU.aspx


U skladu s radnim programima za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. i 2022.   
Odbor za europske poslove je u svibnju proslijedio pet stajališta Republike Hrvatske o dokumentu 

EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja: 

 D.E.U. br. 21/042 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog        
parlamenta i Vijeća o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i zamjeni Direktive 2008/99/EZ, 

COM(2021) 851 – Odboru za pravosuđe i Odboru za zaštitu okoliša i prirode ; 

 D.E.U. br. 21/043 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog           
parlamenta i Vijeća o uspostavi platforme za suradnju za potporu radu zajedničkih istražnih 
timova i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726, COM(2021) 756  – Odboru za pravosuđe; 

 D.E.U. br. 21/044 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlog uredbe Europskog parlamenta 
i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Vijeća 

2005/671/PUP u pogledu digitalne razmjene podataka u predmetima povezanima s          
terorizmom, COM(2021) 757 – Odboru za pravosuđe; 

 D.E.U. br. 22/004 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog        
parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2005/29/EZ i 2011/83/EU u pogledu jačanja        

položaja potrošača u zelenoj tranziciji boljom zaštitom od nepoštenih praksi i boljim       
informiranjem, COM(2022) 143 – Odboru za gospodarstvo i Odboru za zaštitu okoliša i 

prirode; 

 D.E.U. br. 22/005 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog           
parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 11. prosinca 2013. u pogledu ograničenja pristupa vodama Unije, COM(2021) 356  –  

Odboru za poljoprivredu. 

 

Zaključak Odbora za europske poslove o stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima 

EU-a 

Odbor je na 41. sjednici održanoj 18. svibnja 2022. raspravljao i donio zaključak o sljedećem   
stajalištu iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2020. godinu: 

D.E.U. br. 20/031. 

 

Aktivnosti radnih tijela 

 

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

U svibnju 2022. Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode raspravljali su i      

donijeli mišljenja o sljedećim stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a: D.E.U. br. 
22/003, D.E.U. br. 21/039, D.E.U. br. 21/040,D.E.U. br. 21/041, D.E.U. br. 21/038, D.E.U. br. 
21/039, D.E.U. br. 21/040, D.E.U. br. 21/041, D.E.U. br. 21/042, D.E.U. br. 22/003. 
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https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026676
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026677
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026678
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026674
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026675
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026184
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026651
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026651
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026591
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026592
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026593
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026564
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026591
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026591
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026592
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026593
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026676
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026651


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 svibnju 6 stajališta Republike 
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima: 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3869-1. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC),        
održanoga 16. svibnja,  dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3869-2. sastanak Vijeća za vanjske poslove u sastavu    
obrana (FAC Defence), održanoga 17. svibnja,  dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i 
Odboru za obranu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3870. sastanak Vijeća za vanjske poslove u sastavu razvoj 
(FAC Development), održanoga 20. svibnja,  dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3871. sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), održanoga 
23. svibnja, dostavljeno je Odboru za europske poslove; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3872. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 
(AGRIFISH), održanoga 24. svibnja, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3873. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove 
(ECOFIN), održanoga 24. svibnja, dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun i 

Odboru za gospodarstvo. 

 

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. svibnja 2022. institucije Europske unije izravno su                               

dostavile  Hrvatskome saboru ukupno 39 pravnih akata na hrvatskome jeziku, od toga 25          
prijedloga obvezujućih akata u  zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 14  neobvezujućih 

pravnih akata.  

  

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 Europskome parlamentu. 
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https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/05/16/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/05/17/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/05/20/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/gac/2022/05/23/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/agrifish/2022/05/24/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/ecofin/2022/05/24/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A12016M%2FPRO%2F01
https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/postupanje-s-dokumentima-eu


GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE

USTAVNA I PRAVNA PITANJA

POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ

PROMET I TURIZAM

 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 

189 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EU) 2018/1806 o popisu trećih zemalja čiji         

državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i 

zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kuvajt, 

Katar) 

5. 5. 2022. 

6. 7. 2022. 

COM (2022) 

187 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća u 

pogledu prikupljanja, čuvanja i analize dokaza povezanih s 

genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima, 

u Eurojustu 

10. 5. 2022. 

6. 7. 2022. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 

150 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o            

fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 

2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 

517/2014 

4. 5. 2022. 

1. 7. 2022. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 

177 
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti 

osoba uključenih u javno sudjelovanje od očito neosnovanih 

ili zlonamjernih sudskih postupaka („strateške tužbe protiv 

javnog sudjelovanja”)  

3. 5. 2022. 

1. 7. 2022. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 

242 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za   

pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao      

odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu 

20. 5. 2022. 

18. 7. 2022. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 

204 
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2011/83/EU u pogledu ugovora sklopljenih na  

daljinu o pružanju financijskih usluga namijenjenih          

potrošačima i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/65/EZ 

12. 5. 2022. 

12. 7. 2022. 

COM (2022) 

144 
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o        

utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište        

građevnih proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) 2019/1020 i  

stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 305/2011 

13. 5. 2022. 

15. 7. 2022. 
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https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-189
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-189
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-187
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-187
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-150
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-150
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-177
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-177
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-242
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-242
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-204
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-204
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-144
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-144


Dostavljeni prijedlog akta Europskoga parlamenta 

Europski parlament je 3. svibnja 2022. usvojio Zakonodavnu rezoluciju o Prijedlogu uredbe o iz-
boru članova EP-a neposrednim općim izborima, stavljanju izvan snage Odluke Vijeća (76/787/
EZUČ, EEZ, Euratom) i Akta o izboru članova EP-a neposrednim općim izborima priloženog toj 
Odluci. 

Rok od osam tjedana za provjeru supsidijarnosti započeo je 19. svibnja 2022. (IPEX) 

 

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 svibnju 2022. donio 5 zakona usklađenih s pravom Europske unije:  
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PZE Br. 

prijedloga 

Naziv akta Saziv Sjednica Status Rbr. 

čitanja 

Vrsta  

postupka 

PZE 228 Konačni prijedlog zakona o 
izmjenama i dopunama       
Zakona o uspostavi              
infrastrukture za alternativna 
goriva 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 236 Konačni prijedlog zakona o 
provedbi Uredbe (EU) 
2019/881 Europskog           
parlamenta i Vijeća od         
17. travnja 2019. (Zakon o 
provedbi kinernetičke          
sigurnosne certifikacije) 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 246 Konačni prijedlog zakona o 
izmjenama i dopunama       
Zakona o zaštiti zraka 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 256 Konačni prijedlog zakona o 
uvođenju eura kao službene 
valute u Republici Hrvatskoj 

10 11 donesen             
2. 

redovni 

PZE 282 Prijedlog zakona o poticanju 
ulaganja, s Konačnim         
prijedlogom zakona 

10 11 donesen 1. i 2. hitni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_9333_2022_INIT&qid=1654170755053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_9333_2022_INIT&qid=1654170755053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_9333_2022_INIT&qid=1654170755053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:ST_9333_2022_INIT&qid=1654170755053
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/document/PE-2020-2220
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026532


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 svibnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 7 sastanaka predstavnika nacionalnih    
parlamenata država članica. Na dnevnom redu bile su sljedeće teme: 

 Akt o podacima (4. svibnja) 

 Zakonite migracije: privlačenje vještina i talenta u EU (20. svibnja) 

 Europska zdravstvena unija: europski prostor za zdravstvene podatke (30. svibnja) 

 Seminar za službenike parlamenata EU-a o pitanjima različitosti, ravnopravnosti spolova i 
uključivosti, u organizaciji EP-a (31. svibnja) 

 Pregled tekućih aktivnosti Odbora za ustavna pitanja EP-a (31. svibnja) 

 Predstavljanje Odjela za odnose s nacionalnim parlamentima EK (31. svibnja) 

 Interna pitanja, s naglaskom na COSAC i reformu izbornog zakona EU-a (31. svibnja) 

 

Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

