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HRVATSKI SABOR  
Odbor za europske poslove 

Klasa: 021-20/15-05/03 

Urbroj: 6521-31-15-10 

 

Zagreb, 27. veljače 2015.  

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

81/2013.) 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 53. sjednici održanoj  27. veljače 2015. godine donio 

RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 2015. GODINU 

 
1. Nove inicijative iz Programa rada Europske komisije za 2015. 
 

NOVI POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE, RAST I ULAGANJA 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

1. Plan ulaganja za Europu: popratne zakonodavne mjere Odbor za gospodarstvo 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 
2. Promicanje integracije i zapošljivosti na tržištu rada 

 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno partnerstvo 

 

3. Srednjoročno preispitivanje strategije Europa 2020. 

 

Odbor za europske poslove 

 
POVEZANO JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

4. Paket za jedinstveno digitalno tržište Odbor za informiranje, 

informatizaciju i medije 

 
 

 

 



3 

 

ČVRSTA ENERGETSKA UNIJA S NAPREDNOM KLIMATSKOM POLITIKOM 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

5. Strateški okvir za energetsku uniju Odbor za gospodarstvo 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

 
6. Komunikacija o pripremama za sastanak u Parizu – 

multilateralni odgovor na klimatske promjene 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

 
BOLJE POVEZANO I PRAVEDNIJE UNUTARNJE TRŽIŠTE S JAČIM 

INDUSTRIJSKIM TEMELJIMA 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

7. Strategija unutarnjeg tržišta za robu i usluge Odbor za gospodarstvo 

 
8. Paket za mobilnost radne snage 

 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno partnerstvo 

 

9. Unija tržišta kapitala Odbor za financije i državni 

proračun 

 

10. Okvir za sanaciju financijskih institucija koje nisu 

banke 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 

11. Paket za zrakoplovstvo Odbor za pomorstvo, promet i 

infrastrukturu 

 

 
BOLJE POVEZANA I PRAVEDNIJA EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

12. Paket za bolje povezanu ekonomsku i monetarnu uniju Odbor za financije i državni 

proračun 

 
13. Prijedlog direktive za obveznu razmjenu informacija u 

pogledu prekograničnih sudskih odluka 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

14. Plan djelovanja za borbu protiv utaje poreza i poreznih 

prijevara, uključujući Komunikaciju o obnovljenom 

pristupu porezu na dobit poduzeća na jedinstvenom 

tržištu s obzirom na svjetska kretanja 

Odbor za financije i državni 

proračun 
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TRGOVINA: RAZUMAN I URAVNOTEŽEN SPORAZUM O SLOBODNOJ 
TRGOVINI SA SAD-om 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

15. Strategija trgovine i ulaganja za zapošljavanje i rast Odbor za gospodarstvo 

 
 

PODRUČJE PRAVOSUĐA I TEMELJNIH PRAVA UTEMELJENO NA 
UZAJAMNOM POVJERENJU 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

16. Prijedlozi za dovršetak pristupanja EU-a Europskoj 

konvenciji o ljudskim pravima (ECHR) 

 

Odbor za europske poslove 

 

17. Program europske sigurnosti Odbor za vanjsku politiku 

 

 
PUT PREMA NOVOJ MIGRACIJSKOJ POLITICI 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

18. Europski program o migraciji 

 

Odbor za europske poslove 

 
 

JAČI GLOBALNI ČIMBENIK 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

19. Komunikacija o europskoj politici susjedstva Odbor za vanjsku politiku 

 

20. Komunikacija o ciljevima održivog razvoja nakon 

2015. 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

Odbor za vanjsku politiku 

 
 

UNIJA DEMOKRATSKIH PROMJENA 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

21. Preispitivanje postupka odlučivanja o GMO-u Odbor za poljoprivredu 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 
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2. Mjere u okviru REFIT-a iz Programa rada Europske komisije za 2015. 
 

OKOLIŠ, POMORSTVO I RIBARSTVO 

Br. Naziv inicijative Radna tijela  
 

1. Uredba o odobrenju ribolova Odbor za poljoprivredu 

 
2. Pojednostavnjenje tehničkih mjera za zaštitu morskih 

organizama 

Odbor za poljoprivredu 

 

3. Objavljeni prijedlozi zakonodavnih akata Europske unije 

 
PRORAČUNI 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

1. COM (2015)  

15 

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se 

uspostavlja višegodišnji financijski okvir 

za razdoblje 2014. - 2020. 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 
 

 

PRORAČUNSKI NADZOR 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

2. COM (2014) 

340 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 

br. 883/2013 u pogledu uspostave 

dužnosti nadzornika postupovnih 

jamstava 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 
 

 

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA 

 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

3. COM (2014) 

167 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o djelatnostima i 

nadzoru institucija za strukovno 

mirovinsko osiguranje (preinaka) 

Odbor za financije i državni 

proračun 
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4. COM (2014) 

379 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 

184/2005 o statistikama Zajednice u vezi 

s platnom bilancom, međunarodnom 

trgovinom uslugama i izravnim stranim 

ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih 

i provedbenih ovlasti Komisiji za 

donošenje određenih mjera 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 

5. COM (2014) 

724 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o harmoniziranim indeksima 

potrošačkih cijena i stavljanju izvan 

snage Uredbe (EZ) br. 2494/95 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 

6. COM (2015)  

10 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o Europskom fondu za strateška 

ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 

1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 

 

Odbor za financije i državni 

proračun 

 

ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

7. COM (2015)  

46 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 

1304/2013 Europskog parlamenta i 

Vijeća o Europskom socijalnom fondu u 

pogledu povećanja iznosa početnog 

pretfinanciranja za operativne programe 

koji dobivaju potporu u okviru Inicijative 

za zapošljavanje mladih 

 

Odbor za obitelj, mlade i 

sport 

 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno partnerstvo 

 

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

8. COM (2014) 

174 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o usklađivanju 

zakonodavstava država članica koja se 

odnose na kazeine i kazeinate 

namijenjene za prehranu ljudi te o 

stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 

83/417/EEZ 

 

Odbor za poljoprivredu 
 

9. COM (2014) 

581 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o zahtjevima u pogledu 

ograničenja emisija i homologacije tipa 

za motore s unutarnjim izgaranjem za 

izvancestovne pokretne strojeve 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 



7 

 

INDUSTRIJA ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

10. COM (2014) 

367 

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i 

Vijeća o uspostavi programa 

interoperabilnih rješenja za europske 

javne uprave, poduzetnike i građane 

(ISA2) - Interoperabilnost kao sredstvo 

modernizacije javnog sektora 

Odbor za gospodarstvo 

 

UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA 

 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

11. COM (2014) 

187 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o žičarama 

Odbor za gospodarstvo 

 

Odbor za pomorstvo, promet 

i infrastrukturu 

 
12. COM (2014) 

186 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o osobnoj zaštitnoj opremi 

Odbor za gospodarstvo 

 

 
13. COM (2014) 

258 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o aparatima na plinovita goriva 

Odbor za gospodarstvo 

14. COM (2014) 

344 

Prijedlog Direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o širenju satelitskih 

podataka o promatranju Zemlje u 

komercijalne svrhe 

Odbor za gospodarstvo 

 

RIBARSTVO 

 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

15. COM (2014) 

265 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o zabrani ribolova lebdećim 

(plovećim) mrežama, o izmjeni uredbi 

Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 

812/2004, (EZ) br. 2187/2005 i (EZ) br. 

1967/2006 i o stavljanju izvan snage 

Uredbe Vijeća (EZ) br. 894/97 

Odbor za poljoprivredu 
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16. COM (2014) 

457 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 

1343/2011 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 13. prosinca 2011. o 

određenim odredbama za ribolov u 

području Sporazuma o GFCM-u (Opća 

komisija za ribarstvo Sredozemlja) 

Odbor za poljoprivredu 

17. COM (2014) 

614 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana 

za stokove bakalara, haringe i papaline u 

Baltičkom moru i ribarstvo koje 

iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju 

izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 

1098/2007 

Odbor za poljoprivredu 

 
PRAVNA PITANJA 

Br. Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

18. COM (2014) 

212 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o društvima s 

ograničenom odgovornošću s jednim 

članom 

Odbor za pravosuđe 

 
 
 
 

 

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI 

 

 
Br. 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog 
akta Europske unije 

Radna tijela  
 

19. COM (2014) 

163 

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o uspostavi vize za privremeni 

boravak i izmjeni Konvencije o provedbi 

Schengenskog sporazuma te Uredbi (EZ) 

br. 562/2006 i (EZ) br. 767/2008 

 

Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost 

20. COM (2014) 

164 

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o Zakoniku Unije o vizama 

(Zakonik o vizama) – preinaka 

 

Odbor za unutarnju politiku i 

nacionalnu sigurnost 

21. COM (2014) 

713 

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i 

Vijeća o stavljanju izvan snage određenih 

akata u području slobode, sigurnosti i 

pravde 

 

Odbor za pravosuđe 
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22. COM (2014) 

714 

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i 

Vijeća o stavljanju izvan snage određenih 

akata u području policijske i pravosudne 

suradnje u kaznenim stvarima 

 

Odbor za pravosuđe 

23. COM (2014) 

715 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o stavljanju izvan snage određenih 

akata u području policijske i pravosudne 

suradnje u kaznenim stvarima 

 

Odbor za pravosuđe 

24. COM (2014) 

382 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 

604/2013 u vezi s utvrđivanjem države 

članice odgovorne za razmatranje molbe 

za međunarodnu zaštitu maloljetnika bez 

pratnje čiji članovi obitelji, braća i sestre 

ili rođaci ne borave zakonito u državi 

članici 

 

Odbor za obitelj, mlade i 

sport 

 

 

Daniel Mondekar, prof. 

PREDSJEDNIK ODBORA 

 

 

 

 

 


