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Odjel za europske poslove  

Bilten EUROPSKI POSLOVI U HRVATSKOME SABORU 

 Br. 100, prosinac 2022. 

 

 

 

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. 

 

 

RASPRAVA O IZVJEŠĆIMA S ODRŽANIH SASTANAKA EUROPSKOGA VIJEĆA 

 

 

U skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim 

poslovima predsjednik Vlade, nakon svakog sastanka Europskoga vijeća, podnosi Saboru 

pisano izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća. 

 

Na početku 13. sjednice, 15. studenoga 2022. Hrvatski sabor održao je objedinjenu raspravu o 

sljedećim izvješćima predsjednika Vlade: 

 

- Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u svibnju i lipnju 2022. i  

- Izvješće o sastanku Europske političke zajednice i neformalnom sastanku šefova 

država ili vlada članica Europske unije, 6. i 7. listopada 2022. u Pragu, te redovnom 

sastanku Europskoga vijeća, 20. i 21. listopada 2022. u Bruxellesu.  

Nakon održane objedinjene rasprave Sabor je 29. studenoga 2021. prihvatio navedena izvješća. 

 

 

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. 

 

 

https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/bilten-o-europskim-poslovima
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/sites/default/files/uploads/sabor/2022-11-11/101602/IZVJ_EU_SASTANCI_PVRH_2022.pdf
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Sjednice Odbora 

 

U studenom 2022. Odbor je održao tri sjednice: 

 

48. sjednicu, zajedničku sa Odborom za financije i državni proračun, Odborom za 

gospodarstvo i Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije, održanu 3. studenoga 

2022., na kojoj je članica Europskog revizorskog suda Ivana Maletić predstavila:  

1. Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2021. godinu,  

2. Prvo revizijsko izvješće ERS-a na temu Komisijinog ocjenjivanja NPOO-ova 

(tematsko izvješće 21/2022),  

3. Tematsko izvješće 07/2022: Instrumenti za internacionalizaciju malih i srednjih 

poduzeća: uveden je velik broj mjera potpore, ali one nisu u potpunosti usklađene i 

koordinirane,  

4. Pregled: Tradicija nasuprot inovaciji – usporedna analiza fondova kohezijske politike 

i Fonda za oporavak i otpornost (objava do kraja 2022. ili početkom 2023.).  

49. sjednicu, održanu 10. studenoga 2022., na kojoj je raspravljao i donio zaključke o četiri 

stajališta iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu. 

50. sjednicu, održanu 14. studenoga 2022., na kojoj je Odbor prihvatio Izvješće predsjednika 

Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u svibnju i lipnju 2022. i 

Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku Europske političke zajednice i 

neformalnom sastanku šefova država ili vlada članica Europske unije, 6. i 7. listopada 2022. u 

Pragu, te redovnom sastanku Europskoga vijeća, 20. i 21. listopada 2022. u Bruxellesu.  

 

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. 

 

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/sites/default/files/uploads/sabor/2022-11-11/101602/IZVJ_EU_SASTANCI_PVRH_2022.pdf
https://edoc.sabor.hr/DEU.aspx
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U skladu s radnim programima za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. i 2022. 

Odbor za europske poslove je u studenom proslijedio četiri stajališta Republike Hrvatske o 

dokumentima EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja: 

 

- D.E. U. br.21/054 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište plinova iz obnovljivih 

izvora i prirodnih plinova i vodika COM (2022) 803 i o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o unutarnjim tržištima plinova iz obnovljivih izvora i prirodnih 

plinova te vodika (preinaka) COM (2021) 804 Odboru za zaštitu okoliša i prirode, 

 

- D.E. U. br.21/055 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru i izmjeni Uredbe 

(EU) 2019/942 COM (2021) 805 Odboru za zaštitu okoliša i prirode, 

 

- D.E. U. br. 22/008 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o obnovi prirode COM (2022) 304 Odboru za zaštitu okoliša i 

prirode, 

 

- D.E. U. br. 22/009 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 

24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola 

onečišćenja) i Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada 

COM (2022) 156 Odboru za zaštitu okoliša i prirode. 

Zaključak Odbora za europske poslove o stajalištima Republike Hrvatske o 

dokumentima EU-a 

 

Odbor je na 49. sjednici održanoj 10. studenoga 2022. raspravljao i donio zaključke o sljedećim 

stajalištima iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu: 

 

- D.E.U. br. 21/030 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/138/EZ u pogledu proporcionalnosti, 

kvalitete nadzora, izvještavanja, mjera dugoročnih jamstava, makrobonitetnih alata, 

rizika za održivost, nadzora grupe i prekograničnog nadzora COM (2021) 581; 

 

- D.E.U. br. 21/031 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju društava za osiguranje i 

društava za reosiguranje COM (2021) 582; 

 

- D.E.U. br. 21/033 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu nadzornih ovlasti, 

sankcija, podružnica iz trećih zemalja i okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te o 

izmjeni Direktive 2014/59/EU COM (2021) 663, 

https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027274
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027277
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027276
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2027275
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026494
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026495
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026529
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- D.E.U. br. 21/034 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu zahtjeva za kreditni 

rizik, rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju, operativni rizik, tržišni rizik i minimalnu 

donju granicu COM (2021) 664. 

 

 

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 studenom 11 stajališta 

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

 Stajalište Republike Hrvatske za 3905. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske 

poslove (ECOFIN), održanoga 8. studenoga, dostavljeno je Odboru za financije i 

državni proračun i Odboru za gospodarstvo, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3906. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske 

poslove (ECOFIN - proračun), održanoga 11. – 14. studenoga, dostavljeno je Odboru 

za financije i državni proračun, 
 Stajalište Republike Hrvatske za 3907. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 

održanoga 14. studenoga, dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3907-2. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), u 

sastavu ministara obrane održanoga 15. studenoga, dostavljeno je Odboru za vanjsku 

politiku i Odboru za obranu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3908. sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 

održanoga 18. studenoga, dostavljeno je Odboru za europske poslove, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3909. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 

(AGRIFISH), održanoga 21. studenoga, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3910. sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), u 

sastavu ministara kohezije održanoga 22. studenoga, dostavljeno je Odboru za 

europske poslove i Odboru za regionalni razvoj i fondove EU-a, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3911. sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i 

energetiku (TTE), u sastavu ministara energetike, održanoga 24. studenoga, dostavljeno 

je Odboru za gospodarstvo i Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3912. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), u 

sastavu ministara trgovine, održanoga 25. studenoga, dostavljeno je Odboru za 

vanjsku politiku i Odboru za gospodarstvo, 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3913. sastanak Vijeća Europske unije (Obrazovanje, 

mladi, kultura i sport - EYCS), održanoga 28. i 29. studenoga, dostavljeno je Odboru 

za obrazovanje, znanost i kulturu i Odboru za obitelj, mlade i sport, 

https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026530
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/ecofin/2022/11/08/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/ecofin/2022/11/11-14/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/11/14/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/gac/2022/11/18/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/agrifish/2022/11/21/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/gac/2022/11/22/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/tte/2022/11/24/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/eycs/2022/11/28-29/
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 Stajalište Republike Hrvatske za 3914. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), u 

sastavu ministara razvoja održanoga 28. studenoga, dostavljeno je Odboru za vanjsku 

politiku 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, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu, 

području politika kojemu dokument pripada te nazivu inicijative iz programa rada Komisije.  

  

U razdoblju od 1. do 30. studenoga 2022. institucije Europske unije izravno su dostavile 

Hrvatskome saboru ukupno 52 pravna akata na hrvatskome jeziku, od toga 31 prijedlog 

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. 

 

PREGLED IZRAVNO DOSTAVLJENIH DOKUMENATA EUROPSKE UNIJE U 

ZAKONODAVNOM POSTUPKU u razdoblju od 1. do 30. studenoga 2022. 

 

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

546 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

izmjeni uredaba (EU) br. 260/2012 i (EU) 2021/1230 u pogledu 

trenutačnih kreditnih transfera u eurima 

10. 11. 2022. 

1. 2. 2023. 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/11/28/
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
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-546
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-546
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POLJOPRIVREDA RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ  

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

563 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih 

na području obuhvaćenom Sporazumom o ribarstvu u južnom 

Indijskom oceanu (SIOFA) 

4. 11. 2022. 

 

 

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

571 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog 

iznajmljivanja smještaja i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1724 

7. 11. 2022. 

7. 2. 2023. 

 

COM (2022) 

667 

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I 

VIJEĆA o pravnoj zaštiti dizajna (preinaka) 

28. 11. 2022. 

15. 2. 2023. 

 

 

MEĐUNARODNA TRGOVINA 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

597 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

uspostavi Instrumenta za pružanje potpore Ukrajini za 2023. 

(makrofinancijska pomoć +) 

9. 11. 2022. 

3. 2. 2023. 

 

 

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA 

Oznaka akta  Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

720 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

utvrđivanju mjera za visoku razinu interoperabilnosti javnog 

sektora u Uniji (Akt o interoperabilnoj Europi) 

18. 11. 2022. 

8. 2. 2023. 

 

 

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

666 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice i 

stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2246/2002 

28. 11. 2022. 

15. 2. 2023. 

 

COM (2022) 

659 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

označivanju ekološke hrane za kućne ljubimce 

28. 11. 2022. 

15. 2. 2023. 

 

 

 

 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-563
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-563
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-571
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-571
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-667
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-667
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-597
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-597
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-720
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-720
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-666
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-666
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-659
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-659


7 

Odjel za europske poslove, Bilten Europski poslovi u Hrvatskome saboru, br. 100, prosinac 2022. 

 

PRORAČUNI 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za 

supsidijarnost 

COM (2022) 

596 

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o 

izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave 

diversificirane strategije financiranja kao opće metode zaduživanja 

9. 11. 2022. 

… 

 

COM (2022) 

595 

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, 

Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje 

višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. 

9. 11. 2022. 

… 

 

 

 

 

PAKET ZA PROŠIRENJE ZA 2022. 

 

 

Europska komisija je 12. listopada 2022. donijela Paket za proširenje za 2022. u kojemu je 

iznijela detaljnu procjenu trenutnog stanja te napretka država zapadnog Balkana i 

Turske na putu prema EU-u. 

Napredak dviju novih država kandidatkinja, Ukrajine i Moldove, te potencijalne kandidatkinje 

Gruzije Komisija će ocijeniti u kasnijoj fazi.  

Paket za proširenje za 2022. se sastoji od Komunikacije o politici proširenja EU-a 2022. i 

pojedinačnih izvješća o napretku i preporuka za svaku državu kandidatkinju i potencijalnu 

kandidatkinju. Posebni je naglasak stavljen na provedbu temeljnih reformi i na jasne smjernice 

o predstojećim prioritetima kad je riječ o reformama.  

Komisija je preporučila da se Bosni i Hercegovini dodijeli status države kandidatkinje. 

Uvjeti za to su poduzimanje daljnjih koraka u smjeru jačanja demokracije i funkcionalnosti 

državnih institucija, zatim vladavine prava, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, a 

dodatne napore potrebno je uložiti i u pogledu slobode medija i upravljanja migracijama.  

Albanija i Sjeverna Makedonija započele su novu fazu u odnosima s EU-om nakon prvih 

međuvladinih konferencija o pristupnim pregovorima 19. srpnja 2022. Komisija je odmah 

započela screening kao prvi korak pregovaračkog procesa. Obje zemlje moraju dodatno 

pojačati svoje aktivnosti u ključnim područjima vladavine prava, borbe protiv korupcije i borbe 

protiv organiziranog kriminala. Albanija treba rješavati i pitanja vlasništva, manjina i slobode 

izražavanja.  

Crna Gora treba nastaviti rad na rješavanju otvorenih pitanja, među ostalim u ključnim područjima 

slobode izražavanja i medija, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te vjerodostojnosti 

pravosuđa. Prioritet za daljnji ukupni napredak u pristupnim pregovorima i dalje je ispunjenje 

privremenih mjerila u pogledu vladavine prava utvrđenih u poglavljima 23. i 24.  

Srbija treba formirati vladu s jasnom predanošću strateškom usmjerenju i putu reformi prema 

EU-u. Naglasak je na ključnim područjima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog 

kriminala, slobode medija, slobode okupljanja te postupanja s ratnim zločinima na nacionalnoj 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-596
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-596
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-595
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-595
https://www.sabor.hr/hr/node/23902
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/download/file/082d2908838217af01848bd855e44da8
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razini. Također, Srbija treba prioritizirati usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom 

politikom (ZVSP).  

Kosovo mora pojačati napore za jačanje demokracije, javne uprave, vladavine prava i borbe 

protiv korupcije.  

U pogledu normalizacije odnosa, Srbija i Kosovo trebaju nastaviti konstruktivnije sudjelovati 

u pregovorima o pravno obvezujućem sporazumu i pokazati fleksibilnost kako bi se ostvario 

brz i konkretan napredak.  

Europska komisija je konstatirala da se činjenice na kojima se temelji ocjena da su pregovori o 

pristupanju s Turskom zaustavljeni nisu promijenile. Turska treba poraditi na preokretanju 

negativnih trendova u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava. Turska mora 

poštovati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost svih država članica EU-a te poduzeti odlučne 

korake kako bi poboljšala usklađenost sa ZVSP-om, uključujući mjere ograničavanja. 

Postupak u Europskom parlamentu 

U pravilu, povjerenik Europske komisije nadležan za politiku proširenja predstavlja godišnji 

„paket proširenja” u Odboru za vanjske poslove (AFET) odmah nakon što ga Komisija usvoji.  

Povjerenik EK nadležan za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi ovogodišnji paket proširenja 

predstavio je na sjednici 12. listopada 2022. Nakon toga, AFET pristupa izradi godišnjih 

izvješća (u formi rezolucija) u kojima se iznosi osvrt na napredak država u pretpristupnom i 

pristupnom procesu. Postupak izrade izvješća o napretku u 2022. je u početnoj fazi u EP-

u. Rezolucije donosi Europski parlament na plenarnoj sjednici. One nisu zakonski obvezujuće, 

no predstavljaju političko stajalište EP-a.  

Izvjestitelji u devetom sazivu EP-a: 

Albanija Isabel Santos (S&D, PT) 

BiH Paolo Rangel (EPP, PT) 

Kosovo Viola von Cramon (Zeleni, DE) 

Crna Gora Tonino Picula (S&D, HR) 

Sjeverna Makedonija Ilhan Kyuchyuk (Renew, BG) 

Srbija Vladimir Bilčik (EPP, SK) 

Turska Nacho Sánchez Amor (S&D, ES) 

Ukrajina Michael GAHLER (EPP) 

Moldova Ioan DRAGOS TUDORACHE (Renew Europe) 

Gruzija Sven MIKSER (S&D) 
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