
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 srpnju 2022. Odbor je održao jednu sjednicu: 

43. sjednica, održana 6. srpnja 2022. na kojoj je Odbor raspravljao o prioritetima češkog    

predsjedanja Vijećem Europske unije.  Veleposlanik Češke Republike u Republici Hrvatskoj 

Nj.E. Milan Hovorka predstavio je sljedećih pet prioriteta:  

 upravljanje izbjegličkom krizom i poslijeratni oporavak Ukrajine, 

 energetska sigurnost EU-a, 

 jačanje europskih obrambenih sposobnosti i kibernetička sigurnost, 

 strateška otpornost europskog gospodarstva, 

 otpornost demokratskih institucija. 

 

Donošenje zaključaka o stajalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a 

Odbor je na 43. sjednici održanoj 6. srpnja 2022. raspravljao i donio zaključke o sljedećim     

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

 D.E.U. br. 21/014 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parla-

menta i Vijeća o uspostavi programa politike do 2030. "Put u digitalno desetljeće" COM 

(2021) 574, 

 D.E.U. br. 21/015 – Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parla-

menta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 u pogledu uspostavljanja europskog 

okvira za digitalni identitet COM (2021) 281. 

 

 

Ured za                

međunarodne i 

europske poslove 

 

Bilten br. 96 

 

Kolovoz 2022. 

       

 

 

https://www.sabor.hr/hr/europski-poslovi/bilten-o-europskim-poslovima
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026340
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026341


Aktivnosti radnih tijela 

 

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

U srpnju 2022. Odbor za regionalni razvoj i fondove EU-a, Odbor za obranu, Odbor za obrazova-

nje, znanost i kulturu i Odbor za poljoprivredu,  raspravljali su i donijeli mišljenja o sljedećim sta-

jalištima Republike Hrvatske o dokumentima EU-a: D.E.U. br. 22/006, D.E.U. br. 22/007, D.E.U. 

br. 21/047,  D.E.U. br. 21/048  

 

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 srpnju 3 stajališta Republike 

Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima: 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3888. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove 

(ECOFIN), održanoga 12. srpnja, dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun i   

Odboru za gospodarstvo; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3889. sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), održanoga 

18. srpnja,  dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku; 

 Stajalište Republike Hrvatske za 3890. sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo 

(AGRIFISH), održanoga 18. srpnja, dostavljeno je Odboru za poljoprivredu. 

 

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. srpnja 2022. institucije Europske unije izravno su dostavile  Hrvatskome 

saboru ukupno 39 pravnih akata na hrvatskome jeziku, od toga 17 prijedloga obvezujućih akata 

u  zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 22 neobvezujuća pravna akta.  
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https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026781
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026780
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026834
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026834
https://edoc.sabor.hr/Views/DEUView.aspx?type=HTML&id=2026835
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/ecofin/2022/07/12/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/fac/2022/07/18/
https://www.consilium.europa.eu/hr/meetings/agrifish/2022/07/18/
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


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. 

 

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE

MEĐUNARODNA TRGOVINA

REGIONALNI RAZVOJ

 

 

 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 
329 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 
Uredbe (EU) br. 691/2011 u pogledu uvođenja novih       
modula ekonomskih računa okoliša 

11. 7. 2022. 
7. 10. 2022. 

COM (2022) 
338 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardi-
ma kvalitete i sigurnosti za tvari ljudskog podrijetla namije-
njene primjeni kod ljudi i stavljanju izvan snage direktiva 
2002/98/EZ i 2004/23/EZ 

14. 7. 2022. 
13. 10. 2022. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 
450 

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju 
izvanredne makrofinancijske pomoći Ukrajini 

1. 7. 2022. 
30. 9. 2022. 

Oznaka akta                         Naziv prijedloga zakonodavnog akta Datum dostave 

Rok za supsidijarnost 

COM (2022) 
325 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 
Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) 2021/1060 u    
pogledu dodatne fleksibilnosti za ublažavanje posljedica 
vojne agresije Ruske Federacije FAST – CARE (Flexible      
Assistance for Territories – fleksibilna pomoć područjima) 

1. 7. 2022. 
30. 9. 2022. 
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https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-329
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-329
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-338
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-338
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-450
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-450
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-325
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-325


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 srpnju 2022. donio 11 zakona usklađenih s pravom Europske unije:  
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PZE Br. 

prijedloga 

Naziv akta Saziv Sjednica Status Rbr. 

čitanja 

Vrsta  

postupka 

PZE 214 Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama       

Zakona o sigurnosti prometa 

na cestama 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 255 Konačni prijedlog zakona o 

higijeni hrane i mikrobiološkim 

kriterijima za hranu 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 257 Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama Zakona o provedbi 

Uredbe (EZ) br. 1829/2003 

Europskoga parlamenta i    

Vijeća od 22. rujna 2003.    

godine o genetski                 

modificiranoj hrani i hrani za 

životinje i Uredbe (EZ) br. 

1830/2003 Europskoga       

parlamenta i Vijeća od 22.  

rujna 2003. godine o           

sljedivosti i označavanju     

genetski modificiranih         

organizama i sljedivosti hrane i 

hrane za životinje                 

proizvedenih od genetski    

modificiranih organizama   

kojom se izmjenjuje i           

dopunjuje Direktiva 2001/18/

EZ 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 262 Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama       

Zakona o biljnom zdravstvu 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 264 Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama       

Zakona o parničnom postupku 

10 11 donesen 2. redovni 

https://edoc.sabor.hr/
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PZE Br. 

prijedloga 

Naziv akta Saziv Sjednica Status Rbr. 

čitanja 

Vrsta  

postupka 

PZE 265 Konačni prijedlog zakona o 

izmjenama i dopunama       

Zakona o kaznenom postupku 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 278 Konačni prijedlog zakona o 

provedbi Uredbe Vijeća (EU) 

2019/1111 od 25. lipnja 2019. 

o nadležnosti, priznavanju i 

izvršenju odluka u bračnim 

sporovima i u stvarima        

povezanima s roditeljskom 

odgovornošću te o               

međunarodnoj otmici djece 

10 11 donesen 2. redovni 

PZE 286 Prijedlog zakona o                

elektroničkim                         

komunikacijama, s Konačnim 

prijedlogom zakona 

10 11 donesen            

1.i 2. 

hitni 

PZE 287 Prijedlog zakona o izmjenama 

i dopunama Zakona o        

otvorenim investicijskim     

fondovima s javnom            

ponudom, s Konačnim         

prijedlogom zakona 

10 11 donesen            

1.i 2. 

hitni 

PZE 297 Prijedlog zakona o provedbi 

Uredbe (EU) 2021/784        

Europskog parlamenta i Vijeća 

od 29. travnja 2021. o borbi 

protiv širenja terorističkog 

sadržaja na internetu, s       

Konačnim prijedlogom zakona 

10 11 donesen             

1.i2. 

hitni 

PZE 304 Prijedlog zakona o izmjenama 

i dopunama Zakona o           

rodiljnim i roditeljskim        

potporama, s Konačnim      

prijedlogom zakona 

10 11 donesen            

1.i 2. 

hitni 



Sastanci predstavnika nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u 

Europskome parlamentu 

 

Predstavnici nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom 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 srpnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 1 sastanku predstavnika nacionalnih       

parlamenata država članica. Na dnevnom redu bila je sljedeća tema: 

 Predstavljanje paketa mjera za oporavak prirode u Europi do 2050. (14. srpnja) 

Bilješka je dostupna 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

