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Odbor za europske poslove 

Odbor za europske poslove jedno je od 29 poslovničkih radnih tijela Hrvatskoga sabora, osnovan kako 

bi, slijedom članka 64. Poslovnika Hrvatskoga sabora, obavljao europske poslove u skladu sa 

Zakonom i Poslovnikom. 

 

Članstvo: 

Predsjednik:  

Daniel Mondekar  

Potpredsjednici: 

Gordan Jandroković 

Igor Kolman 

Članovi:  

Ingrid Antičević Marinović 

dr. sc. Davor Božinović 

dr. sc. Martina Dalić 

PeĎa Grbin 

Boro Grubišić 

Ivo Jelušić 

prof. dr. sc. Romana Jerković  

Tomislav Klarić 

Sonja König 

Damir Mateljan, 

Frano Matušić 

prof. dr. sc. Milorad Pupovac 

Nikola Vuljanić 

Dragica Zgrebec 

Imenovani članovi: 

dr. sc. Goran Bandov 

Ana Gruden 

Zlatko Komadina 

dr. sc. Višnja Samardžija 

Nikolina Klaić 

Natko Vlahović

Djelokrug rada 

– prati djelovanje Sabora u europskim poslovima 

– donosi Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske 

– razmatra dokumente Europske unije i stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije i 

o njima može donositi zaključke 

– razmatra izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske unije 

– provodi postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti 

– donosi zaključak kojim predlaže nadležnom tijelu provedbu postupka procjene učinka propisa u 

skladu sa zakonom 

– sudjeluje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije i tijela Europske unije 

– prati usklaĎivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije 

– sudjeluje u radu Konferencije odbora za europske poslove nacionalnih parlamenata država članica 

Europske unije (COSAC) 

– suraĎuje s Europskim parlamentom i odborima za europske poslove nacionalnih parlamenata 

– predlaže predsjedniku Sabora provoĎenje rasprave o stajalištu Republike Hrvatske za sastanak 

Europskoga vijeća 

– jednom godišnje Saboru podnosi izvješće o svom radu 

Ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u europskim poslovima koji se odnose na: 

– donošenje zaključka o primjeni klauzule premošćivanja 

– izmjene i dopune temeljnih ugovora Europske unije. 

Odbor obavlja i druge poslove odreĎene Poslovnikom i zakonom. 

Stručna sluţba 

mr. sc. Tatjana Briški (tajnica Odbora), Maja Gregurić (savjetnica), Vlasta Paljug (savjetnica), Jelena 

Špiljak (savjetnica), Ankica Bukvić (administrativna tajnica) 

 

 

Kontakt 

Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb;  

Odbor za europske poslove, tel: 01 6303 225; fax: 01 6303 226; e-mail: europski.poslovi@sabor.hr 
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1. UVOD 

U skladu s člankom 65. stavkom 1. podstavkom 12. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za 

europske poslove jednom godišnje podnosi Saboru izvješće o svom radu. Ovo je drugo takvo 

izvješće od osnivanja Odbora za europske poslove u srpnju 2013. te prvo izvješće koje 

obuhvaća razdoblje od godinu dana. Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2013. 

obuhvaćalo je šestomjesečno razdoblje, od srpnja do prosinca 2013., a Sabor ga je, nakon 

motivirajuće rasprave, prihvatio 16. rujna 2014. 

Tijekom 2014. godine Odbor je nastavio izvršavati svoje ovlasti iz Zakona o suradnji 

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, Poslovnika 

Hrvatskoga sabora i Lisabonskog ugovora u smislu provoĎenja nadzora nad djelovanjem 

Vlade u Vijeću i Europskom vijeću a po prvi put Odbor se uključio u politički dijalog s 

Europskom komisijom, donio obrazloženo mišljenje u postupku provjere poštovanja načela 

supsidijarnosti i sudjelovao u postupcima predlaganja kandidata Republike Hrvatske za 

institucije Europske unije. 

Aktivnosti Odbora za europske poslove bile su usmjerene i na održavanje niza tematskih 

sjednica s ciljem približavanja važnih europskih tema javnosti. Predsjednik i članovi Odbora 

takoĎer su nastavili održavati bilateralne sastanke u Hrvatskom saboru s ciljem razmjene 

iskustava u europskim poslovima, a sudjelovali su i u brojnim meĎunarodnim aktivnostima. 

Izvješće o radu za 2014. godinu uvodno sadrži informacije o članstvu i sjednicama Odbora. 

Zasebna poglavlja posvećena su sudjelovanju Odbora u procesu donošenja odluka u 

institucijama Europske unije i to nadzorom nad djelovanjem Vlade u institucijama Europske 

unije kao i izvršavanjem ovlasti slijedom odredbi Lisabonskog ugovora u postupku provjere 

načela supsidijarnosti i korištenja instituta političkog dijaloga. 

TakoĎer, Izvješće sadrži podatke o suradnji sa drugim radnim tijelima Hrvatskoga sabora, 

suradnji sa zastupnicima Europskoga parlamenta izabranima u Republici Hrvatskoj te suradnji 

s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, kao i informacije o izravno dostavljenim 

dokumentima Europske unije, usklaĎivanju zakonodavstva, meĎunarodnoj suradnji i 

aktivnostima stručne službe Odbora. 
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2. ODBOR ZA EUROPSKE POSLOVE 

2.1. Članstvo   

U skladu s poslovničkim odredbama, Odbor za europske poslove ima predsjednika, dva 

potpredsjednika i 14 članova iz reda zastupnika, kao i šest članova koji se imenuju iz reda 

javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora za 

europske poslove izabrani su na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na 

sjednici Sabora 12. srpnja 2013. Tijekom 2014. izvršene su tri promjene u članstvu.  

Potpredsjednik Odbora Jozo Radoš je na izborima održanima 25. svibnja 2014. izabran za 

člana Europskog parlamenta te je njegov mandat saborskog zastupnika završen 1. srpnja 

2014. Na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, Sabor je 4. srpnja 2014. 

za potpredsjednika Odbora za europske poslove izabrao Igora Kolmana. Istovremeno, za 

članicu Odbora izabrana je Sonja König. 

Igor RaĎenović je 10. srpnja 2014. prestao obnašati dužnost člana Odbora za europske 

poslove zbog mirovanja zastupničkog mandata. Sabor je na prijedlog Odbora za izbor, 

imenovanja i upravne poslove 15. srpnja 2014. za člana Odbora izabrao Ivu Jelušića. 

Branko Vukšić je, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, 17. listopada 

2014. razriješen dužnosti člana Odbora za europske poslove te je na njegovo mjesto izabran 

zastupnik Zlatko Tušak. 

Članovi Odbora za europske poslove iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika izabrani 

su na sjednici Sabora 7. veljače 2014., na prijedlog Odbora za izbor imenovanja i upravne 

poslove, a slijedom javnog poziva za predlaganje kandidata kojeg je isti Odbor uputio 25. 

rujna 2013. Imenovani članovi odmah su uključeni u rad Odbora za europske poslove te su 

redovito sudjelovali na sjednicama Odbora kao i u njegovim ostalim aktivnostima. 

2.2. Sjednice 

Odbor za europske poslove je u 2014. godini održao 36 sjednica (Prilog br. 1.). Većina 

sjednica bila je posvećena aktivnostima kroz koje je Odbor posredno sudjelovao u postupku 

donošenja obvezujućih akata Europske unije nadzorom nad aktivnostima Vlade i to: 

donošenju i dopunama Radnog programa za 2014. godinu, razmatranju stajališta Republike 
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Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i donošenju zaključaka o 

stajalištima Republike Hrvatske te saslušavanju ministara o sastancima Vijeća Europske unije. 

Dvije sjednice održane su radi sudjelovanja u postupku imenovanja hrvatskih kandidata za 

institucije Europske unije. 

TakoĎer, na dvije sjednice raspravljalo se o poštovanju načela supsidijarnosti u prijedlogu 

zakonodavnog akta Europske unije čime se Odbor u skladu s Lisabonskim ugovorom i 

neposredno uključio u postupak donošenja odluka na razini Europske unije. 

Ostalim sjednicama Odbora dominirale su aktualne europske teme kao što su programi 

predsjedanja Vijećem, inicijative za poboljšanje funkcioniranja Europske unije i pregovori o  

Transatlantskom trgovinsko-investicijskom sporazumu. 

Predstavljanje prioriteta predsjedanja Vijećem Europske unije  

Odbor za europske poslove pozivanjem veleposlanika države članice koja preuzima 

predsjedanje Vijećem Europske unije pridružio se drugim europskim odborima koji se 

raspravama o programima predsjedanja Vijećem uključuju u zakonodavni postupak u 

najranijoj fazi odlučivanja. U 2014. godini Odbor za europske poslove održao je sjednice 

posvećene programima grčkog i talijanskog predsjedanja Vijećem. Osim samih programa 

pojedinačnog predsjedanja Vijećem, članovima Odbora se pri pripremi navedenih sjednica 

dostavljaju i programi predsjedanja Vijećem za razdoblje od 18 mjeseci triju država članica 

Europske unije.  

 

Tematske sjednice Odbora za europske poslove 

Odbor za europske poslove održao je četiri tematske sjednice o aktualnim temama Europske 

unije: načelu supsidijarnosti u redovitom zakonodavnom postupku Europske unije, 

prijedlozima Ujedinjene Kraljevine o reformama Unije, stanju pregovora Unije i SAD-a o 

Transatlantskom trgovinsko investicijskom partnerstvu te zajedničku tematsku sjednicu s 

Odborom za regionalni razvoj i fondove Europske unije na kojoj je predstavljen Partnerski 

sporazum za programiranje fondova EU-a za razdoblje 2014. - 2020..  

 

Primjer tematske sjednice: Stanje pregovora Europske unije i SAD-a o Transatlantskom 

trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) 

Raspravom o TTIP-u uoči otvaranja sedmog kruga pregovora u srpnju 2014. Odbor se 

priključio većem broju nacionalnih parlamenata država članica Europske unije koji otvorenim 



 

7 
 

raspravama o najznačajnijim aspektima pregovora izravno pridonose uspjehu pregovora. 

Predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Veleposlanstva Sjedinjenih 

Američkih Država i Predstavništva Europske komisije prepoznali su ovu raspravu u 

Hrvatskome saboru ključnom za povjerenje graĎana u trgovinsku politiku Europske unije. S 

namjerom gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta svi sudionici tematske sjednice 

podržali su postizanje sporazuma izmeĎu EU-a i SAD-a, uz prijeko potrebnu transparentnost 

postupanja, javnu dostupnost dokumenata i široku uključenost svih zainteresiranih u proces 

pregovora.  

Ukazujući na nedostatke provedenih javnih rasprava Europske komisije i dosadašnje procese 

informiranja, članovi Odbora podržali su stajalište Vlade Republike Hrvatske o potrebi 

skidanja oznake tajnosti s pregovaračkih smjernica, uz osiguranje dovoljne zaštite osjetljivih 

podataka. Radi ispravne procjene učinka TTIP-a u Hrvatskoj, članovi Odbora pozvali su javna 

tijela na izradu detaljne analize očekivanih utjecaja takvog sporazuma na hrvatsko 

gospodarstvo. 

 

 

 

Zajednička sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za poslove Europske 

unije Državnog zbora Republike Slovenije 

 

U Ljubljani je 6. svibnja 2014. održana prva zajednička sjednica dvaju odbora nadležnih za 

europske poslove Hrvatskoga sabora i Državnog zbora. Usvojenim zaključcima odbori su 

dogovorili da će radi jačanja parlamentarne suradnje i boljeg informiranja graĎana o pitanjima 

Europske unije održavati redovite zajedničke sastanke dva puta godišnje te da će postupno u 

takav oblik suradnje uključiti i druge države jugoistočne Europe. TakoĎer, odbori su se složili 

da se na sljedećoj zajedničkoj sjednici, koja bi se trebala održati najesen u Zagrebu, u obliku 

zaključaka formalizira suradnja dvaju odbora odreĎivanjem učestalosti i modaliteta sastanaka 

te tema na kojima treba intenzivnije suraĎivati.  
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3. NADZOR NAD DJELOVANJEM VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U 

INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE  

3.1. Razmatranje stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata 

Europske unije 

U 2014. godini Odbor je sudjelovao u postupku donošenja odluka na europskoj razini 

razmatranjem stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske 

unije temeljem Radnog programa za preostali dio 2013. i Radnog programa za 2014. godinu.  

 

S obzirom da je Radni program za preostali dio 2013. godine Odbor donio tek 23. listopada 

2013. godine, njegova provedba nastavila se i tijekom 2014. godine. U postupku njegove 

provedbe Odbor za europske poslove je tijekom 2014. godine raspravio i donio zaključke o 14 

stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije na osnovi 

kojih je Vlada djelovala u Vijeću Europske unije (Prilog br. 2). 

 

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu s ukupno 46 

prijedloga zakonodavnih akata Europske unije Odbor za europske poslove je donio na 16. 

sjednici održanoj 6. ožujka 2014. Tijekom godine, prateći izravno dostavljene prijedloge 

zakonodavnih akata Odbor je na vlastitu inicijativu i na prijedloge Odbora za poljoprivredu i 

Odbora za zaštitu okoliša i prirode tri puta dopunio Radni program sa ukupno sedam 

prijedloga zakonodavnih akata (Prilog br. 3).  

 

U skladu s odredbama Zakona o suradnji Koordinacija za vanjske i europske poslove Vlade 

Republike Hrvatske u 2014. godini dostavila je 39 stajališta Republike Hrvatske o 

prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije sadržanih u Radnom programu za 2014. 

godinu, koje je Odbor za europske poslove u skladu s člankom 154. Poslovnika proslijedio 

matičnim radnim tijelima radi donošenja mišljenja. 

 

Slijedom zaključaka radnih tijela, Odbor za europske poslove je temeljem Radnog programa 

za 2014. godinu raspravio i donio zaključke o 36 stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima 

zakonodavnih akata Europske unije na temelju kojih je Vlada djelovala u Vijeću. O dva 

dostavljena stajališta Republike Hrvatske u Saboru se nije raspravljalo jer se radilo o aktima 

za koje je postupak usvajanja u Vijeću već bio završen (COM (2013) 853 i COM (2013) 757).  
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TakoĎer, Odbor za europske poslove i Odbor za zaštitu okoliša i prirode nisu raspravljali o 

stajalištu Republike Hrvatske o COM (2014) 397 o kojem aktu je Sabor usvojio Obrazloženo 

mišljenje u postupku provjere poštovanja načela supsidijarnosti. 

 

Primjer postupanja u slučaju značajnije izmjene Stajališta Republike Hrvatske 

Europska komisija objavila je 4. studenoga 2013. Prijedlog direktive Europskog parlamenta i 

Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja 

potrošnje laganih plastičnih vrećica COM (2013) 761. O Stajalištu Republike Hrvatske o 

predmetnom Prijedlogu direktive u Hrvatskom saboru raspravljao je Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode te Odbor za europske poslove koji je 1. travnja 2014. donio zaključak kojim se 

prihvaća Stajalište Republike Hrvatske iz studenoga 2013. godine. MeĎutim, slijedom 

značajnije izmjene stajališta Republike Hrvatske u postupku donošenja zakonodavnog akta 

Europske unije, Vlada je u skladu s člankom 8. stavkom 5. Zakona o suradnji Saboru 

dostavila i izmijenjeno stajalište Republike Hrvatske o navedenom Prijedlogu direktive. Vlada 

je izmijenila stajalište slijedom informacija Hrvatske gospodarske komore o učincima 

prijedloga direktive na hrvatsko gospodarstvo a Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za 

europske poslove raspravljali su i podržali i izmijenjeno stajalište Republike Hrvatske u 

srpnju 2014. 

 

3.2. Razmatranje izvješća o sastancima Vijeća Europske unije 

Na temelju odredaba čl. 10. Zakona o suradnji i 157. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za 

europske poslove je održao 14 sjednica na kojima je u proveo saslušanja o 17 sastanaka 

Vijeća Europske unije održanih tijekom 2014. godine u sedam formacija. 

Svaka od navedenih sjednica bila je organizirana  kao zajednička sjednica  s matičnim radnim 

tijelom, a članovima odbora u pravilu su dostavljena stajališta Republike Hrvatske za 

navedene sastanke Vijeća  i pisana izvješća o održanim sastancima. 

Tijekom saslušanja nadležnih ministara na kojima su predstavljena izvješća o održanim i 

predstojećim sastancima pojedinih formacija Vijeća Europske unije izložena su stajališta o 

deset dokumenata Europske unije iz Radnog programa za razmatranje stajališta Republike 

Hrvatske za preostali dio 2013. godine i devet dokumenata Europske unije iz Radnog 

programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu.  
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Vijeće za gospodarska i financijska pitanja  

Odbor za europske poslove održao je tri sjednice na kojima je pomoćnik ministra financija 

podnio izvješće s tri sastanka Vijeća Europske unije za gospodarska i financijska pitanja. 

 Vijeće za vanjske poslove i Vijeće za opće poslove 

Odbor za europske poslove održao je tri sjednice na kojima je ministrica vanjskih i europskih 

poslove podnijela izvješća o sudjelovanju na sastancima Vijeća Europske unije za vanjske 

poslove i Vijeća za opće poslove.  

 

Vijeće za okoliš 

Odbor je održao dvije sjednice na kojima je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode podnijelo  

izvješća sa sastanaka Vijeća za okoliš. 

Vijeće za pravosuĎe i unutarnje poslove 

Održane su tri sjednice Odbora za europske poslove na kojima je ministar odnosno zamjenica 

podnijela izvješća Ministarstva pravosuĎa o održanim sastancima Vijeća Europske unije za 

pravosuĎe i unutarnje poslove u formatu pravosuĎa.  

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo  

Odbor za europske poslove održao je dvije sjednice na kojima je ministar podnio izvješće 

Ministarstva poljoprivrede sa sastanaka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo.  

Vijeće za promet, telekomunikacije i energiju 

Odbor za europske poslove održao je jednu sjednicu na kojoj je ministar pomorstva, prometa i 

infrastrukture podnio izvješće sa sastanka Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije 

i energiju u formatu promet i telekomunikacije od 5. i 6. lipnja 2014.  

3.3. Izvješćivanje o sastancima Europskoga vijeća 

 

U 2014. godini održana su četiri sastanka Europskoga vijeća: 20. – 21. ožujka, 26. - 27. lipnja, 

23. – 24. listopada i 18. – 19. prosinca. Vlada Republike Hrvatske je u skladu s člankom 11. 

Zakona o suradnji obavijestila Odbor za europske poslove o navedenim sastancima 

Europskoga vijeća dostavljajući dnevne redove i prijedloge zaključaka Europskoga vijeća kao 

i stajališta Republike Hrvatske za svaku od točaka dnevnog reda. 
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3.4. Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za 

institucije Europske unije 

 

U 2014. godini Odbor za europske poslove je dva puta izvršavao ovlasti iz članka 15. Zakona 

o suradnji i to u postupku imenovanja kandidata Republike Hrvatske za Europsku komisiju i 

za suca Suda pri Sudu Europske unije. 

 

Imenovanje kandidata za Europsku komisiju 

 

Odbor za europske poslove je na 36. sjednici održanoj 22. srpnja 2014., uz sudjelovanje 

predsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leke, održao raspravu o Izvješću Vlade Republike 

Hrvatske o kandidatu za člana Europske komisije u mandatu 2014. – 2019. godine na kojoj je 

saslušan kandidat Neven Mimica. Neven Mimica u svom je obraćanju Odboru govorio o 

najvažnijim postignućima politike Europske komisije u zaštiti potrošača, resoru kojem je bio 

na čelu od 1. srpnja 2013., potrebi jačanja demokratske legitimnosti Unije kroz suradnju s 

nacionalnim parlamentima te političkim smjernicama novog predsjednika Komisije Jean-

Claudea Junckera.  

Odbor za europske poslove je nakon saslušanja donio mišljenje kojim je podržao Nevena 

Mimicu kao kandidata Republike Hrvatske za člana Europske komisije u mandatu od 2014. 

do 2019. godine. 

 

    Imenovanje kandidata za suca Suda pri Sudu Europske unije 

 

Odbor za europske poslove je na 37. sjednici održanoj 6. listopada 2014. raspravio Izvješće 

Vlade Republike Hrvatske o kandidatu Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske 

unije u mandatnom razdoblju od 2015. – 2021. godine na kojoj je saslušan kandidat za suca 

prof. Siniša Rodin. Nakon održanog saslušanja Odbor je donio mišljenje kojim je podržao 

prof. Sinišu Rodina kao kandidata Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije 

u mandatnom razdoblju od 2015. do 2021. godine. 
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4. NADZOR NAD POŠTOVANJEM NAČELA SUPSIDIJARNOSTI 

 

Odbor za europske poslove je 2. listopada 2014., na temelju ovlasti dodijeljenih Zakonom o 

suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i 

Poslovnikom Hrvatskoga sabora, održao zajedničku sjednicu s Odborom za zaštitu okoliša i 

prirode na kojoj je iz perspektive načela supsidijarnosti raspravljao o Prijedlogu direktive 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o 

ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim 

vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima 

te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi COM (2014) 397.  

Prijedlogom direktive Komisija je planirala unaprijediti sustave gospodarenja otpadom u 

državama članicama Europske unije, s ciljem ostvarivanja takozvanog kružnog gospodarstva. 

Prijedlog je meĎutim propisao vrlo ambiciozne ciljeve, koji, sukladno mišljenju članova 

Odbora za europske poslove i Odbora za zaštitu okoliša i prirode, nisu uzeli u obzir postojeće 

značajne razlike meĎu nacionalnim sustavima gospodarenja otpadom, čime je doveden u 

pitanje ujednačen razvoj europskih regija. Stoga je, nakon provedene rasprave, uzimajući u 

obzir zaključak Odbora za zaštitu okoliša i prirode od 3. listopada 2014., Odbor za europske 

poslove na temelju članka 158. stavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 

6. listopada 2014., donio Obrazloženo mišljenje kojim je utvrdio da Prijedlog direktive nije u 

skladu s načelom supsidijarnosti. 

U skladu s odredbama Lisabonskog ugovora predsjednik Sabora Josip Leko uputio je 

Obrazloženo mišljenje predsjednicima Europskoga parlamenta, Europske komisije i 

predsjedavajućem Vijeća Europske unije. Komisija je potvrdila primitak Obrazloženog 

mišljenja u okviru roka od osam tjedana te je najavila kako će dostaviti svoj odgovor. 

Uz Hrvatski sabor, obrazložena mišljenja donijeli su i gornji domovi austrijskog te češkog 

parlamenta. Tri obrazložena mišljenja predstavljaju ukupno četiri glasa dodijeljena 

nacionalnim parlamentima država članica Europske unije u postupku provjere poštovanja 

načela supsidijarnosti, što nije dovoljno za pokretanje mehanizma žutog kartona. MeĎutim, 

nova Europska komisija na čelu s predsjednikom Jean-Claudeom Junckerom povukla je 

Prijedlog iz procedure. 
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5. POLITIČKI DIJALOG 

U okviru političkog dijaloga Odbor za europske poslove je u 2014. godini poslao tri mišljenja 

Europskoj komisiji te je na njih primio odgovore. Prvo takvo mišljenje upućeno je Komisiji 6. 

ožujka 2014. u obliku Zaključaka o primjeni načela supsidijarnosti u zakonodavnom postupku 

Europske unije. Navedenim Zaključcima Odbor za europske poslove pozvao je Komisiju na 

pravilnu i detaljnu analizu obrazloženih mišljenja o kršenju načela supsidijarnosti koje prima 

od nacionalnih parlamenata država članica prilikom čega bi trebalo dati prednost pravnom 

nad političkim tumačenjem načela supsidijarnosti. Europska komisija dostavila je odgovor na 

Zaključke Odbora za europske poslove 3. lipnja 2014. U svojem odgovoru Komisija je 

izmeĎu ostaloga istaknula da s punom pažnjom prati i analizira obrazložena mišljenja te da 

prepoznaje ulogu nacionalnih parlamenata u osiguranju demokratske odgovornosti institucija 

Unije. 

Drugo mišljenje u okviru političkog dijaloga odnosilo se na Prijedlog uredbe o osnivanju 

Ureda europskog javnog tužitelja - COM (2013) 534, a Odbor za europske poslove ga je 

uputio Komisiji 1. travnja 2014. U svojem mišljenju Odbor je podržao kolegijalni model 

ustroja Ureda ali i istaknuo primjedbu da Komisija nije izvršila detaljnu analizu obrazloženih 

mišljenja koja su uputili nacionalni parlamenti, aktivirajući pritom takozvani mehanizam 

žutog kartona. Odbor se takoĎer zanimao za daljnje korake u donošenju ove Uredbe, s 

obzirom na kraj zakonodavnog razdoblja na europskoj razini. Europska komisija je u svojem 

odgovoru od 11. lipnja 2014. navela da je provela temeljitu analizu poštovanja načela 

supsidijarnosti u predmetnom Prijedlogu uredbe te da će daljnji postupak ovisiti prije svega o 

preporukama koje je u okviru posebnog zakonodavnog postupka uputio Europski parlament. 

Mišljenje o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 

1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u 

obrazovnim ustanovama - COM (2014) 32, Europskoj komisiji su zajednički uputili Odbor za 

europske poslove i Odbor za poljoprivredu 1. travnja 2014. Osnovni motiv upućivanja ovog 

mišljenja bio je upozoriti Komisiju na neprikladnost kriterija korištenja povijesnih podataka 

kao osnove za dodjelu sredstava za programe potpore predviĎene Prijedlogom uredbe za 

Republiku Hrvatsku, koja kao nova članica Europske unije nije sudjelovala u ranijim sličnim 

programima. Komisija je u svojem odgovoru od 16. lipnja 2014. iskazala namjeru pronalaska 

rješenja koje neće staviti Hrvatsku u nepovoljan položaj. 
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6. SURADNJA S RADNIM TIJELIMA HRVATSKOGA SABORA 

 

Suradnja Odbora za europske poslove s matičnim radnim tijelima odvijala se tijekom 2014. 

godine u postupcima donošenja i dopune Radnog programa za 2014., razmatranja stajališta 

Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata i razmatranja izvješća Vlade o 

sastancima Vijeća Europske unije. 

 

6.1. Suradnja u postupku donošenja i dopune Radnog programa za 2014. godinu 

U postupku donošenja Radnog programa za 2014. godinu u skladu s člankom 152. Poslovnika 

sljedeća radna tijela su dostavila obavijesti o prijedlozima zakonodavnih akata iz njihovog 

djelokruga radi uvrštavanja u Radni program za 2014. godinu: Odbor za financije i državni 

proračun, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske 

unije, Odbor za gospodarstvo, Odbor za pravosuĎe, Odbor za rad, mirovinski sustav i 

socijalno partnerstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za 

unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i 

Odbor za poljoprivredu. 

Nadalje, Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za poljoprivredu predložili su dopune 

Radnog programa za 2014.  

 

6.2. Suradnja u postupku razmatranja stajališta Republike Hrvatske  

U skladu s člankom 154. Poslovnika Odbor za europske poslove u postupak razmatranja 

stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije redovito je 

uključivao matična radna tijela Sabora, koja su u 2014. godini ukupno raspravila 4 stajališta iz 

Radnog programa za 2013. godinu i 40 stajališta iz Radnog programa za 2014. godinu i 

donijela jednako toliko mišljenja o stajalištima Republike Hrvatske.  

 

6.3. Suradnja u postupku razmatranja izvješća o sastancima Vijeća Europske unije  

U skladu s odredbama članka 157. Poslovnika Odbor za europske poslove je održao 14 

zajedničkih sjednica na kojima su razmatrana izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske 

unije. S Odborom za financije i državni proračun održane su tri zajedničke sjednice, s 

Odborom za poljoprivredu tri, s Odborom za zaštitu okoliša i prirode dvije, s Odborom za 

pomorstvo, promet i infrastrukturu jedna, s Odborom za vanjsku politiku tri te s Odborom za 

pravosuĎe tri zajedničke sjednice. 
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7. SURADNJA S INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE 

7.1. Suradnja s članovima Europskog parlamenta  izabranima u Republici  

Hrvatskoj 

U skladu s člankom 66. stavkom 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora članovi Europskog 

parlamenta izabrani u Republici Hrvatskoj redovito se pozivaju na sjednice Odbora za 

europske poslove. Slijedom upućenih poziva, na 14. sjednici Odbora sudjelovali su članovi 

Europskog parlamenta Tonino Picula, Andrej Plenković, Dubravka Šuica i Sandra Petrović 

Jakovina, dok su Ivan Jakovčić i Davor Škrlec bili nazočni na 38. sjednici Odbora a Ivan 

Jakovčić je sudjelovao na 32. sjednici. Većini sjednica Odbora za europske poslove 

prisustvovali su asistenti pojedinih članova Europskog parlamenta.  

7.2. Suradnja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom 

Članovi Odbora za europske poslove i Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno 

partnerstvo održali su 18. ožujka 2014. sastanak s izaslanstvom Europskog gospodarskog i 

socijalnog odbora (EGSO), koje je boravilo u Zagrebu. Na sastanku je predstavljen rad ovog 

savjetodavnog tijela te je dogovorena daljnja suradnja s Hrvatskim saborom. Sudionicima 

sastanka tom se prilikom obratio i predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko. 

Slijedom dogovora sa sastanka u ožujku, Odboru za europske poslove predstavljen je rad 

članova EGSO-a iz Republike Hrvatske na sastanku održanom 17. listopada 2014. Sudionici 

sastanka složili su se oko potrebe daljnje suradnje, osobito kada je riječ o radu na pojedinim 

prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije. 

 

8. IZRAVNO DOSTAVLJENI DOKUMENTI EUROPSKE UNIJE 

Institucije Europske unije su, sukladno obavezi iz Protokola (br. 1) o ulozi nacionalnih 

parlamenata u Europskoj uniji uz Lisabonski ugovor, Hrvatskom saboru redovito dostavljale 

prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata te ostale dokumente i obavijesti na 

hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Dostava je tijekom 2014. vršena isključivo putem 

posebnog pretinca elektroničke pošte kojim administrira stručna služba Odbora za europske 

poslove. Prelazak na novi sustav dostave dokumenata eTrustEx, kojeg je Komisija prvotno 

najavila za kraj 2014., odgoĎen je te se očekuje tijekom 2015. godine. 
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Tijekom 2014. Saboru je dostavljeno ukupno 699 jedinstvenih dokumenata Europske unije – 

potencijalno obvezujućih prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata, kao i 

neobvezujućih strateških dokumenata, komunikacija i izvješća. Navedeni dokumenti su 

dnevno ažurno objavljivani na internetskoj stranici Hrvatskoga sabora, u rubrici „Dokumenti 

EU-a“ u obliku poveznica na odgovarajuće dokumente u bazi podataka IPEX-a, mreže za 

meĎuparlamentarnu razmjenu informacija. Iznimno, pojedini su dokumenti objavljeni u pdf 

formatu. 

Stručna služba Odbora redovito je obavještavala članove Odbora o pojedinim izravno 

dostavljenim dokumentima EU-a. 

8.1. Korištenje IPEX-a 

Osim kao bazu izravno dostavljenih dokumenata Europske unije, Odbor za europske poslove 

aktivno koristi IPEX za objavu svojih aktivnosti u europskim poslovima i razmjenu 

informacija o parlamentarnom nadzoru s nacionalnim parlamentima država članica Europske 

unije i Europskim parlamentom. 

Na internetske stranice IPEX-a unesene su informacije o radu na ukupno 58 dokumenata 

Europske unije u Hrvatskom saboru, odnosno Odboru za europske poslove i matičnim radnim 

tijelima, na hrvatskom i na engleskom jeziku. Putem IPEX-a objavljeni su i Obrazloženo 

mišljenje Odbora za europske poslove o Prijedlogu direktive COM (2014) 397, te podnesci 

Odbora za europske poslove upućeni Europskoj komisiji u okviru političkog dijaloga, zajedno 

s odgovorima Komisije, takoĎer na hrvatskom i na engleskom jeziku. U sklopu rubrike 

„Vijesti“ na IPEX-ovoj internetskoj stranici povremeno su objavljivane aktualnosti iz Sabora 

u europskim poslovima. 

Poslove saborske korespondentice za IPEX nastavila je obavljati savjetnica u Odboru za 

europske poslove, koja je u okviru svojih zadaća sudjelovala i na redovitom godišnjem 

sastanku korespondenata održanom 9. i 10. listopada 2014. u litavskom parlamentu Seimasu. 

Glavna tema sastanka u Vilniusu bila je budućnost IPEX-a, odnosno pitanje otvaranja 

platforme korisnicima izvan nacionalnih parlamenata. Naime, iako je IPEX-ova internetska 

stranica javno dostupna, logika funkcioniranja i vrsta objavljenih informacija upućuje na 

isključivu namjenu IPEX-a kao alata nacionalnih parlamenata. Razvojem novih tehnologija i 

mogućnosti razmjene informacija putem Interneta, nameće se i potreba daljnjeg razvoja 
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IPEX-a. Kao prvi korak u navedenom procesu, najavljeno je održavanje prve IPEX-ove 

korisničke konferencije u siječnju 2015. u Danskoj. 

Na poziv kojeg je IPEX-ova administracija uputila nacionalnim parlamentima država članica 

Europske unije Hrvatski sabor pristao je uključiti se u sufinanciranje IPEX-a u 2015. i 2016. 

godini, slijedom Zaključka Odbora za europske poslove od 6. listopada 2014. 

9. USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA  

UsklaĎivanje zakonodavstva je ureĎeno Poslovnikom Hrvatskog sabora, člancima 177. i 206. 

a Odbor za europske poslove u skladu s ovlastima iz članka 65. Poslovnika kontinuirano prati 

postupak usklaĎivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.  

 

Hrvatski sabor je 31. siječnja 2014. donio Plan usklaĎivanja zakonodavstva Republike 

Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2014. godinu. Odbor za europske poslove 

je, na temelju nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o 

Prijedlogu plana usklaĎivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom 

Europske unije za 2014. godinu kao matično radno tijelo. Radi lakšeg praćenja provedbe 

Plana usklaĎivanja članovi Odbora u raspravi su zatražili od Ministarstva vanjskih i europskih 

poslova dostavu sažetaka svih planiranih zakonodavnih mjera iz Prijedloga plana s rokovima 

za njihovo usklaĎivanje. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Odboru je u veljači 2014. 

dostavilo tražene sažetke.  

Plan usklaĎivanja zakonodavstva, koji čini sastavni dio Programa Vlade Republike Hrvatske 

za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2014. godinu, predvidio je donošenje ukupno 

42 zakona kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije od kojih je u 2014. doneseno 

njih 17. TakoĎer 21 prijedlog zakona iz Plana za 2014. prenesen je u Plan usklaĎivanja 

zakonodavstva za 2015. Godinu a četiri su prijedloga zakona povučena od strane 

predlagatelja. 

Zahvaljujući aktivnom praćenju razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela državne 

uprave, ukupno je u 2014. godini Sabor donio 34 zakona kojima se preuzima pravna stečevina 

i stvaraju uvjeti za njezinu provedbu. Od navedena 34, njih 23 su donesena radi prenošenja 

odredaba direktiva, 10 radi osiguravanja pretpostavki za provedbu uredbi dok je jedan zakon 

donesen radi dodatnog usklaĎivanja s Ugovorom o Europskoj uniji, s obzirom na uvjete 

članstva. 
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10. MEĐUNARODNA SURADNJA 

10.1. Članstvo Odbora za europske poslove u COSAC-u 

Izaslanstva Odbora za europske poslove sudjelovala su na svim sastancima Konferencije 

odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC) održanima u 2014. godini.  

Tadašnji potpredsjednik Odbora Jozo Radoš sudjelovao je 26. i 27. siječnja 2014. u Ateni na 

sastanku predsjednika odbora uključenih u COSAC. Glavne teme sastanka bile su uloga 

institucija u približavanju Europske unije graĎanima te predstavljanje prioriteta grčkog 

predsjedanja Vijećem.  

Na plenarnom sastanku COSAC-a održanom u Ateni od 15. do 17. lipnja 2014. Odbor za 

europske poslove predstavljali su njegovi članovi Ingrid Antičević Marinović i PeĎa Grbin. 

Teme su bile ispunjavanje ciljeva grčkog predsjedanja Vijećem, kriza u Ukrajini, demokratski 

legitimitet Europske unije te strategija zapošljavanja i problem nezaposlenosti mladih. 

Senat Talijanske Republike organizirao je dva sastanka COSAC-a tijekom talijanskog 

predsjedanja Vijećem Europske unije. Sastanak u formatu predsjednika odbora održan je 17. i 

18. srpnja 2014. a na njemu je sudjelovao novi potpredsjednik Odbora za europske poslove 

Igor Kolman. Raspravljalo se o prioritetima talijanskog predsjedanja te o korištenju europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine. 

Plenarni sastanak COSAC-a u okviru talijanskog predsjedanja održan je od 30. studenoga do 

2. prosinca 2014. Izaslanstvo Odbora za europske poslove predvodio je predsjednik Daniel 

Mondekar, a uz njega sastanku su nazočili potpredsjednik Odbora Gordan Jandroković te 

članovi Ingrid Antičević Marinović i Damir Mateljan. Na dnevnom redu bili su rezultati 

talijanskog  predsjedanja, peta godišnjica stupanja Lisabonskog ugovora na snagu, revizija 

strategije Europa 2020, politika Europske unije prema Sredozemlju i istoku Europe te 

demokratski nadzor nad europskim agencijama. Potpredsjednik Odbora Gordan Jandroković 

je, govoreći o politici Europske unije prema Sredozemlju i istočnoj Europi, istaknuo da 

Europska unija, kao prostor temeljnih vrijednosti demokracije i vladavine prava, ima najveću 

odgovornost prema svojem južnom i istočnom susjedstvu zbog čega se mora postaviti kao 

ključni akter u politici prema tom području,a što je značajno i za budućnost Europske unije. 

Prilikom usvajanja Doprinosa COSAC-a  prihvaćen je amandman izaslanstva saborskog 

Odbora za europske poslove koji se odnosio na politiku proširenja Europske unije. 
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„COSAC juga“ 

Na inicijativu Parlamenta Cipra, a po uzoru na slične sastanke koje održavaju odbori za 

europske poslove parlamenata baltičkih država, u Nikoziji je 25. siječnja 2014. održan 

inicijalni neformalni sastanak predsjednika odbora uključenih u COSAC parlamenata država 

regije južne Europe. Sudionici su dogovorili redovno održavanje sastanaka u navedenom 

formatu prije svakog sastanka predsjednika odbora uključenih u COSAC. Na sastanku je 

sudjelovao potpredsjednik Odbora za europske poslove Jozo Radoš. Talijanski Senat 

organizirao je drugi sastanak „COSAC-a juga“ 17. srpnja 2014. na kojem je sudjelovao novi 

potpredsjednik Odbora za europske poslove Igor Kolman. Na ovim se sastancima raspravlja o 

specifičnim problemima juga Europe, kao što su nezakonite migracije na Sredozemlju i 

nezaposlenost mladih. Države uključene u južni COSAC su Italija, Cipar, Grčka, Hrvatska, 

Slovenija, Španjolska, Portugal, Francuska, Malta, Bugarska i Rumunjska a na sastanke se 

pozivaju i države kandidatkinje Albanija, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska. 

10.2. Suradnja s COSAP-om 

Sastanak Konferencije odbora za europske integracije parlamenata država obuhvaćenih 

procesom stabilizacije i pridruživanja (COSAP) održan je u Budvi u organizaciji crnogorskog 

parlamenta 2. i 3. lipnja 2014.  

Odbor za europske poslove kao radno tijelo nacionalnog parlamenta države članice Europske 

unije nije član COSAP-a no nastavio je suradnju s ovim tijelom. Na sastanku u Budvi je kao 

posebni gost sudjelovao član Odbora Igor Kolman, čime je potvrĎena spremnost Odbora na 

prijenos iskustava stečenih u pretpristupnom procesu s parlamentima država regije 

Jugoistočne Europe. 

10.3. Aktivnosti predsjednika Odbora 

Predsjednik Odbora za europske poslove sudjelovao je u pojedinim aktivnostima samostalno, 

zastupajući pritom stajališta Odbora. Redovito je odgovarao na medijske upite te je 

sudjelovao u obrazovnim aktivnostima primajući grupe učenika i studenata.  

U ožujku je sudjelovao na dogaĎanju kojeg je uoči izbora za članove Europskog parlamenta u 

Osijeku organiziralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Održani su okrugli stol i 

seminar za graĎane, medije i udruge s ciljem pojačanog uključivanja graĎana u europske 

procese. 
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U travnju je predsjednik Odbora za europske poslove boravio u službenom posjetu Kraljevini 

Nizozemskoj u pratnji predsjednika Hrvatskoga sabora Josipa Leke. 

Početkom srpnja, u sklopu posjeta izaslanstva Odbora za pravo, ustav i ravnopravnost 

parlamenta Savezne zemlje Sachsen-Anhalt, održan je radni ručak na kojem je sudjelovao i 

predsjednik Odbora. Tijekom susreta  raspravljalo se  o hrvatskom pravosudnom sustavu  s 

naglaskom na dragocjenu razmjenu iskustava s njemačkim kolegama, osobito tijekom 

pregovora te potrebi daljnjeg jačanja uloge nacionalnih parlamenata u donošenju europskog 

zakonodavstva kao i  nadležnosti i aktivnostima Ustavnog suda Republike Hrvatske.  

Predsjednik Odbora je u listopadu  sudjelovao  na konferenciji Centra za napredne studije - 

Jugoistočna Europa Sveučilišta u Rijeci pod nazivom “Novi izazovi za Europu u vremenu 

promjena/znanje ključni alat za bolju Europu”, na kojoj su u kontekstu pokretanja Europskoga 

interdisciplinarnog studija na Sveučilištu u Rijeci predstavnici akademske zajednice iz 

Hrvatske i drugih država članica Europske unije razmijenili stavove  o viziji i misiji europskih 

studija, njihovoj interdisciplinarnosti i ulozi koju imaju u politikama Europske unije.  

Tijekom listopada održan je i sastanak predsjednika Odbora s Arronom Michaelom 

Schwoebelom i Krunoslavom Badelom, predstavnicima Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu. Na 

sastanku je bilo riječi o iskustvima Hrvatske nakon prve godine članstva u Europskoj uniji te 

ulozi Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova, kao i pozicioniranju Hrvatske kao 

države koja je nedavno prošla iskustvo pretpristupnog procesa te njenoj značajnoj ulozi u 

odnosu na države regije koje su trenutno kandidatkinje za članstvo u EU. Od 

vanjskopolitičkih tema dan je osvrt na aktualnu situaciju u Rusiji i Ukrajini. 

 

TakoĎer u listopadu, predsjednik Odbora održao je sastanak s dužnosnicima Vlade i 

Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine Davidom Henigom i Stephenom Hillom, 

zaduženima za rad na pregovorima o TTIP-u, pri čemu su isti bili upoznati s tijekom rasprava 

u Hrvatskome saboru o navedenoj temi. Sudionici sastanka posebno su se osvrnuli na ulogu  

nacionalnih parlamenata u postupku pregovora te su razmijenili mišljenja o nizu otvorenih 

pitanja o važnim elementima  sporazuma koji će utjecati na gospodarstvo EU-a. 

Predstavnici Izaslanstva Pokrajinske skupštine Gornje Austrije na čelu s predsjednikom 

Viktorom Siglom održali su u listopadu sastanak s predsjednikom Odbora koji je upoznao 

članove austrijskog izaslanstva s dosadašnjim radom Odbora kao i budućim aktivnostima, a 
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iskazan je i interes Odbora za europske poslove Pokrajinske skupštine za intenzivnijom 

izravnom suradnjom s Odborom, posebice na temu razmjene informacija o Dunavskoj 

strategiji. 

U studenom je održan sastanak Predsjednika  Odbora s voditeljem  Predstavništva Europske 

komisije u Republici Bugarskoj Ognianom Zlatevim  na kojem su predstavljena  iskustva 

Bugarske nakon ulaska u članstvo Europske unije s posebnim osvrtom na europske poslove, 

te predstavljene aktualnosti koje se nalaze u središtu interesa Odbora, poput implementacije 

europskog zakonodavstva, Jadransko-jonske inicijative i Europskog semestra. 

Predsjednik Odbora je zajedno s predsjednicima Odbora za pravosuĎe te Odbora za Ustav,  

poslovnik i politički sustav u studenom održao sastanak s  Peterom Köpplom, austrijskim 

lobistom i predsjednikom Austrijskog društva za javne poslove (ÖPAV-Österrechische Public 

Affairs Vereinigung), te predstavnicima Hrvatskog društva lobista. Predsjednici triju odbora 

su upoznati  s austrijskim iskustvom u primjeni Zakona o lobiranju te s problemima s kojima 

se u praksi susreću lobisti u Austriji nakon što je spomenuti zakon stupio na snagu u siječnju 

2013. godine. Budući da u Hrvatskoj ne postoji Zakon o lobiranju, predsjednici navedenih 

saborskih odbora iznijeli su svoja stajališta o potrebi pravnog reguliranja lobiranja u 

Hrvatskoj, prvenstveno zbog veće transparentnosti ove djelatnosti i cjelovitijeg informiranja 

javnosti o nekim dijelovima političkog odlučivanja, te je u tom smislu dogovorena i 

eventualna stručna potpora od strane predstavnika Austrijskog društva za javne poslove. 

Tijekom studenog i prosinca predsjednik Odbora održao je sastanke s Oleksandrom 

Levchenkom, veleposlanikom Ukrajine, Stefanom Estermannom, veleposlanikom Švicarske 

Konfederacije te Ellen Berends, veleposlanicom Kraljevine Nizozemske. Teme navedenih 

sastanaka bile su usmjerene na ulogu Hrvatskoga sabora u obavljanju europskih poslova,  

bilateralne odnose izmeĎu Hrvatske i triju država, parlamentarnu suradnju s državama regije 

koje se trenutno nalaze u procesu pristupanja Europskoj uniji te očekivanja od nove Europske 

komisije, s obzirom na novi koncept sudjelovanja svih institucija Europske unije u kreiranju 

Programa rada Europske komisije, s posebnim osvrtom na poštovanje načela supsidijarnosti. 

10.4. Aktivnosti članova Odbora 

Krajem siječnja Odbor za europske poslove održao je sastanak s izaslanstvom Odbora za 

poljoprivredu, šumarstvo i ruralne poslove Velike nacionalne skupštine Republike Turske na 

kojem je bilo riječi o statusu pregovora Turske s EU te je posebno istaknuta osjetljivost  
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poglavlja 11. - Poljoprivreda i ruralni razvoj  te poglavlja 13. - Ribarstvo, s obzirom na 

specifičnost i obimnost pravne stečevine te činjenice da oba područja zauzimaju značajnu 

ulogu u gospodarstvu Turske.  U tom kontekstu ukazano je na spremnost Hrvatske na 

suradnju u prenošenju vlastitih iskustava u pretpristupnom procesu. Dotaknuta je i  tema 

uvoĎenja viznog režima za graĎane Turske koji je nastupio nakon pristupanja Hrvatske u EU  

uz suglasnost obiju strana  za potrebu  pojednostavljenja istog. 

Sastanak s Peterom Stenlundom, državnim podtajnikom Ministarstva vanjskih poslova 

Republike Finske, članovi Odbora su održali u veljači, predstavivši pritom ustroj i rad Odbora 

te hrvatski model Zakona o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima, dok je državni 

podtajnik Stenlund podijelio  s hrvatskim zastupnicima finska iskustva s početka članstva u 

Europskoj uniji. 

U sklopu petodnevnog posjeta Hrvatskoj predstavnici Izaslanstva Senata Francuske Republike 

pod vodstvom predsjednika Senata Jean-Pierrea Bela održali su u ožujku sastanak s 

članovima Odbora na kojem se raspravljalo o  nadležnostima francuskog Senata i Nacionalne 

skupštine u europskim poslovima s naglaskom na iskustva francuskih kolega u nadzoru nad 

poštovanjem načela supsidijarnosti. Pojasnivši rad Senata u tom području, senatorica Michèle 

André iskoristila je priliku te pozvala članove Odbora da posjete Francusku kako bi se izravno 

upoznali s posebnostima u radu francuskog parlamenta u tom području. 

Članovi odbora su, zajedno s predsjednikom  Odbora za pravosuĎe te predsjednikom Odbora 

za Ustav, Poslovnik i politički sustav u rujnu održali  sastanak s predsjednikom Vijeća javnih 

bilježnika Europske unije (CNUE) Andreom Michielsensom te predstavnicima Hrvatske 

javnobilježničke komore. Na sastanku je predstavljen strateški dokument koji je ove godine 

izradilo Vijeće javnih bilježnika Europske unije pod nazivom "Plan 2020" koji predstavlja pet 

osnovnih prioriteta u razvoju javnobilježničke profesije na europskoj razini kroz razdoblje od 

pet godina.  Posebno je istaknuto jačanje prekogranične suradnje javnih bilježnika radi 

pružanja novih rješenja u svakodnevnom životu graĎana te jačanje pravne sigurnosti u 

poslovnom okruženju.  

U rujnu je održan sastanak potpredsjednika Odbora Igora Kolmana s predstavnicima 

izaslanstva Odbora za europske poslove i pravosuĎe parlamenta njemačke savezne zemlje 

Mecklenburg - Prednja Pomeranija. Na sastanku je bilo riječi  o novim iskustvima Odbora i 

dinamici razvoja europskih poslova nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju s posebnim 
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naglaskom na suradnju Sabora i Vlade, o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom 

partnerstvu (TTIP), budućem ulasku Hrvatske u Schengenski prostor te  mogućnostima za 

ispunjavanje kriterija za ulazak u eurozonu.  

U sklopu posjeta članova izaslanstva MeĎuparlamentarne skupine prijateljstva Irana i 

Hrvatske iranskoga parlamenta na čelu s  voditeljem Skupine Jabarom Kucheki Nezhadom 

Hrvatskoj, u listopadu je održan sastanak s članovima Odbora na kojem su predstavnici 

iranskog izaslanstva upoznati s djelokrugom rada i sastavom Odbora te pretpristupnim 

pregovorima. Na sastanku je bilo riječi i o bilateralnim odnosima Hrvatske i Irana, s 

naglaskom na političku razinu, što predstavlja i preduvjet jačanja gospodarske i kulturne 

suradnje. Voditelj skupine Nezhad naglasio je  nastojanja Irana da pokaže EU-u da kao 

prijateljska zemlja može imati značajnu ulogu u rješavanju negativnih društvenih pojava kao 

što su radikalizam i terorizam pri čemu Hrvatsku vide kao aktivnog partnera koji se već 

etablirao u regiji, posebice kroz  potporu europskoj perspektivi susjednih država. 

Predsjednik Odbora, potpredsjednik Gordan Jandroković i članica Martina Dalić sudjelovali 

su u studenom na javnoj tribini pod nazivom: Izazovi nove Europske komisije: “Pokrenimo 

Europu!“ u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Na tribini se 

raspravljalo o novoj strukturi Europske komisije, njezinu funkcioniranju i prioritetima, 

razvoju gospodarstva Hrvatske u kontekstu prijedloga Europske komisije o mobilizaciji 300 

milijardi eura za investicije u razdoblju 2015. - 2017. (Plan ulaganja za Europu), Europskom 

semestru kao glavnom instrumentu za ostvarenje ciljeva iz Europske strategije za pametan, 

održiv i uključiv rast (Europa 2020) te ulozi nacionalnih parlamenata i poticanju 

transparentnijeg dijaloga s graĎanima u sklopu Unije demokratskih promjena. 

 

11. STRUČNA SLUŢBA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE 

Tijekom 2014. godine stručnu službu Odbora za europske poslove činile su tajnica Odbora, tri 

savjetnice i administrativna tajnica, odnosno Odbor je djelovao s popunjenim radnim 

mjestima sistematiziranima u Pravilniku o unutarnjem redu Stručne službe Hrvatskoga sabora. 

Uz obavljanje redovitih poslova za predsjednika, potpredsjednike i članove Odbora, stručna 

služba je zbog specifičnog ustrojstva i djelokruga rada Odbora nastavila obavljati odreĎene 

poslove za Sabor u cjelini, odnosno za sve zastupnike i Službe, što se prvenstveno odnosi na 
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rad s dokumentima s oznakom D.E.U. te na koordinaciju sa saborskim službama i radnim 

tijelima radi osiguranja učinkovitog obavljanja europskih poslova u Saboru. 

Stručna služba Odbora suraĎuje s Odjelom za europske poslove Ureda za meĎunarodne i 

europske poslove te sudjeluje na proširenim kolegijima Ureda. Zajedno sa službenicima 

Odjela za europske poslove službenice Odbora čine ureĎivački kolegij Biltena o europskim 

poslovima u Saboru koji u elektroničkom obliku izlazi od rujna 2014. TakoĎer, Stručna služba 

Odbora osobito usko suraĎuje s predstavnicom Sabora u Europskom parlamentu. 

Službenice Odbora redovito su nazočile sjednicama radnih tijela Sabora na kojima se 

raspravljalo o dokumentima Europske unije, a uz podršku tajnika Hrvatskoga sabora 

organizirano je i više sastanaka s tajnicima radnih tijela i predstavnicima službi. 

Stručna služba je takoĎer suraĎivala s Informacijsko-dokumentacijskom službom u pripremi 

baze dokumenata s oznakom D.E.U. u sklopu saborske e-Doc baze podataka. Nadalje, za 

Sabor u cjelini Stručna služba Odbora kreira dokumente EU-a iz Radnog programa za 

razmatranje stajališta Republike Hrvatske oznakom „D.E.U. br. …“ te neposredno nakon 

sastavljanja dokumenta dostavlja svaki pojedini akt Informacijsko-dokumentacijskoj službi 

radi unosa u e-Doc bazu. Stručna služba Odbora takoĎer prikuplja i za objavu u e-Doc bazi 

priprema sva mišljenja radnih tijela o dokumentima s oznakom D.E.U. te Informacijsko-

dokumentacijskoj službi za istu svrhu dostavlja zaključke Odbora za europske poslove. 

I u 2014. godini nastavljena je suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te je 

savjetnica u Odboru redovito sudjelovala na tjednim sastancima MeĎuresorne radne skupine 

za europske poslove na kojima se usuglašavaju stajališta Republike Hrvatske prije rasprave na 

sastancima Koordinacije za vanjske i europske poslove Vlade Republike Hrvatske.  

Stručna služba Odbora bila je uključena u suradnju s civilnim društvom. Savjetnica u Odboru 

prisustvovala je sastanku u organizaciji  Zelene akcije i  udruga za zaštitu okoliša okupljenih u 

nacionalnu mrežu Zeleni Forum s temom mogućnosti  uvida i eventualnog utjecaja na 

kreiranje  europskog zakonodavstva relevantnog za zaštitu okoliša te utjecaja članstva u 

Europskoj uniji  na  prikladnu razinu zaštite okoliša u Hrvatskoj. Na sastanku koji se održao 

31. listopada  sudionicima su  predstavljen postupak razmatranja stajališta Republike 

Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije, njihova dostupnost i način 

pretraživanja  e--DOC baze Sabora te informacija o  prvom obrazloženom mišljenju 

Hrvatskog sabora o prijedlogu zakonodavnog akta iz područja zaštite okoliša. 
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Službenice Odbora sudjelovale su u pružanju tehničke pomoći prenošenjem iskustava iz 

pretpristupnog procesa službenicima zainteresiranih parlamenata i ministarstava država 

kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. U okviru ovog 

oblika suradnje službenice Odbora su tijekom 2014. godine održale sastanke s predstavnicima 

državnih službenika Albanije, Armenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Posjete 

službeničkih izaslanstava organizirao je te je pružanjem tehničke pomoći koordinirao Odjel za 

europske poslove Ureda za meĎunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora.  

UsklaĎeno djelovanje Sabora u obavljanju europskih poslova na razini Stručne službe Sabora 

osigurano je i kroz redovitu suradnju stručne službe Odbora za europske poslove s Uredom 

predsjednika Hrvatskoga sabora, Službom za pripremu i obradu sjednica i saborskom 

Knjižnicom.  

 

12. PLANIRANE  AKTIVNOSTI ODBORA  ZA EUROPSKE POSLOVE U 2015. 

GODINI 

Uz redovito izvršavanje ovlasti dodijeljenih Zakonom o suradnji i Poslovnikom Hrvatskoga 

sabora, Odbor za europske poslove tijekom 2015. godine planira donijeti Poslovnik o svojem 

radu, kojim će se dodatno urediti način rada Odbora. Obaveza donošenja Poslovnika o radu 

Odbora za europske poslove proizlazi iz članka 4. stavka 2. Zakona o suradnji te članka 64. 

stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

U planu je održavanje druge zajedničke sjednice Odbora za europske poslove i Odbora za 

poslove Europske unije slovenskog Državnog zbora. Očekivane teme sjednice su 

makroregionalne strategije Europske unije u kojima sudjeluju hrvatske i slovenske regije te 

planirani projekti u okviru tih strategija. Konkretno je riječ o Dunavskoj i Jadransko-jonskoj 

makroregionalnoj strategiji. 

Odbor namjerava održati i niz tematskih sjednica na kojima će se s predstavnicima stručne i 

akademske zajednice, kao i zainteresirane javnosti raspravljati o temama korištenja sredstava 

iz europskih fondova, zatim europskim programima za obrazovanje i znanost – OBZOR 2020  

i Erasmus+, godišnjem izvješću o stanju droga Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti 

o drogama, utjecaju lobista na postupak donošenja odluka na europskoj razini te reviziji 

strategije Europa 2020 i digitalnoj agendi EU-a. 
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Slijedom najave predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junckera o sklapanju novog 

partnerstva s nacionalnim parlamentima i stavljanja povjerenika na raspolaganje za dolazak u 

nacionalne parlamente, Odbor za europske poslove namjerava intenzivirati suradnju s 

Europskom komisijom. Nakon što je povjerenik Europske komisije za meĎunarodnu suradnju 

i razvoj Neven Mimica u veljači 2015. u Saboru predstavio Radni program Europske komisije 

za 2015., donesen je Radni program za razmatranje stajališta za 2015. godinu, a 

potpredsjednik Komisije i povjerenik za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki 

Katainen kasnije je istoga mjeseca članovima Odbora za europske poslove, Odbora za 

gospodarstvo, Odbora za financije i državni proračun i Odbora za regionalni razvoj i fondove 

Europske unije predstavio Plan ulaganja za Europu, jedan od temeljnih dokumenata nove 

Europske komisije. 

Tijekom 2015. Odbor za europske poslove namjerava se intenzivnije uključiti u nadzor nad 

djelovanjem Vlade u Vijeću Europske unije prilikom sudjelovanja u Europskom semestru, 

ciklusu koordinacije fiskalnih i gospodarskih politika država članica Unije. Odbor će takoĎer 

u okviru svojih ovlasti nastaviti pratiti pregovore o Transatlantskom trgovinskom i 

investicijskom partnerstvu (TTIP). 

 

13. ZAKLJUČAK 

Iz perspektive Odbora za europske poslove 2014. godina bila je obilježena punim 

izvršavanjem odborskih ovlasti, konstituiranjem novog saziva Europskog parlamenta i 

izborom nove Europske komisije.  

Odbor je uz razmatranje stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije 

slijedom radnih programa za preostali dio 2013. i 2014. godinu te razmatranje izvješća sa 

sastanaka Vijeća Europske unije koristio i mogućnost izravnog sudjelovanja u procesu 

donošenja odluka na europskoj razini donošenjem obrazloženog mišljenja u postupku 

provjere poštovanja načela supsidijarnosti i uključivanjem u politički dijalog s Europskom 

komisijom. 

Završetak europskog zakonodavnog razdoblja utjecao je na dinamiku objave dokumenata 

Europske unije, što je posljedično utjecalo i na dinamiku rada Odbora. TakoĎer, izbor nove 

Europske komisije omogućio je Odboru da po prvi put sudjeluje u postupku predlaganja 

hrvatskog kandidata za povjerenika. Hrvatski sabor pripada manjini nacionalnih parlamenata 
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koji se uključuju u imenovanje kandidata za institucije i tijela Europske unije, što daje na 

važnosti Saboru meĎu ostalim europskim parlamentima, istovremeno osiguravajući hrvatskim 

kandidatima povoljniji položaj u odnosu na one kandidate koji nemaju podršku svojih 

nacionalnih parlamenata. Uz sudjelovanje u postupku predlaganja današnjeg povjerenika za 

meĎunarodnu suradnju i razvoj, Odbor je u 2014. sudjelovao i u postupku predlaganja 

hrvatskog kandidata za suca Suda pri Sudu Europske unije. 

U izvršavanju svojih ovlasti Odbor za europske poslove oslanjao se na suradnju s matičnim 

radnim tijelima, od kojih su se neka proaktivno uključila u obavljanje europskih poslova i 

time značajno doprinijela kvaliteti rada Sabora i Odbora za europske poslove. Zalaganje 

pojedinih saborskih radnih tijela ukazuje na mogućnost daljnjeg razvoja sustava obavljanja 

europskih poslova u smjeru u kojem bi radna tijela imala više samostalnosti u radu sa 

stajalištima Republike Hrvatske i dobila mogućnost doprinosa sadržaju samih stajališta čime 

bi izravno sudjelovala u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa na europskoj razini. 

Nastavljena je i meĎunarodna suradnja Odbora s komplementarnim radnim tijelima 

nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i država kandidatkinja i potencijalnih 

kandidatkinja. Suradnja se odvijala prvenstveno u okviru COSAC-a, gdje se Odbor za 

europske poslove aktivno uključio i u aktivnosti na njegovim marginama poput rasprave o 

načinim jačanja uloge nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji. Održana je i prva 

zajednička sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za poslove Europske unije 

slovenskog Državnog zbora. 

U 2014. postignuta su unaprjeĎenja u području javnosti rada Odbora za europske poslove. U 

sklopu e-Doc baze podataka Hrvatskoga sabora objavljuju se svi dokumenti s oznakom 

D.E.U. koji su na taj način dostupni svim zainteresiranim saborskim zastupnicima, ali i 

javnosti. Objava stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije iz radnih 

programa za razmatranje stajališta predstavlja značajan doprinos transparentnosti obavljanja 

europskih poslova u Saboru. 

Svi akti koje Odbor donosi se, kao i ranije, objavljuju u odborskoj rubrici internetske stranice 

Hrvatskoga sabora a sjednice Odbora su gotovo uvijek javne. Unatoč opisanom visokom 

stupnju transparentnosti rada, zanimanje medija za aktivnosti Odbora za europske poslove 

ostalo je minimalno.  
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Iskustvo prikupljeno tijekom prvih 18 mjeseci postojanja i rada Odbora za europske poslove 

pokazuje da Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim 

poslovima omogućuje Saboru da se razvija iznutra, pa čak i u smjeru koordinacijskog tijela 

koje bi omogućilo užu suradnju u zaštiti nacionalnih interesa svih sudionika europskog 

zakonodavnog procesa: saborskih zastupnika, Vlade Republike Hrvatske, članova Europskog 

parlamenta izabranih u Republici Hrvatskoj tako i hrvatskih članova Europskog gospodarskog 

i socijalnog odbora te Odbora regija. Slijedom navedenog, a s obzirom na znanje stečeno ne 

samo tijekom kratkog razdoblja članstva Hrvatske u Europskoj uniji, već i tijekom 

pretpristupnog procesa, Sabor bi mogao razviti i vlastiti centar izvrsnosti u europskim 

poslovima. 
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Prilog br. 1.: Sjednice Odbora za europske poslove u 2014. godini 

Rbr. Broj 

sjednic

e 

DATUM                                                                                TOČKE DNEVNOG REDA 

1. 10. 15. 01.  Predstavljanje prioriteta predsjedanja Grčke Vijećem Europske unije 

2. 11. 

23. 01. 

1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o novim psihoaktivnim tvarima COM (2013) 619 – D.E.U. br. 

13/001 
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o okviru za pristup tržištu lučkih usluga i financijsku transparentnost 

luka COM(2013) 296 – D.E.U. br. 13/002 

3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 koja se odnosi na 

višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemlju   

COM (2013) 250 – D.E.U. br. 13/003 

4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o povratu kulturnih dobara nezakonito iznesenih s državnog 

područja države članice COM (2013) 311 – D.E.U. br. 13/004 

5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem 

elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 

1211/2009 i (EU) br. 531/2012 COM (2013) 627 – D.E.U. br. 13/005 

3. 12. 

30. 01. 

1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za rješavanje 

kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru Jedinstvenog mehanizma rješavanja i Jedinstvenog fonda za rješavanje banaka te o 

izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća COM (2013) 520 – D.E.U. br. 13/006 

2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada COM 

(2013) 516 – D.E.U. br. 13/007 
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskoga parlamenta i Vijeća o pitanju EU jamstva Europskoj investicijskoj banci za gubitke koji 

bi nastali uslijed financijskih operacija i potpora investicijama izvan Europske unije COM (2013) 293 – D.E.U. br. 13/008 

4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskoga parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim 

aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ COM (2013) 512 

– D.E.U. br. 13/010 
5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 o praćenju, izvješćivanju i 

verifikaciji emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa COM (2013) 480 – D.E.U. br. 13/011 

6. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim 

granicama na osnovi jednostranog priznavanja od strane Hrvatske i Cipra određenih dokumenata kao ekvivalentnih njihovim nacionalnim vizama za 

tranzit preko ili namjeravane boravke na njihovom području koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana i kojom se ukidaju Odluka br. 

895/2006/EZ i Odluka br. 582/2008/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća COM (2013) 441 – D.E.U. br. 13/012 

7. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o sprječavanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta i upravljanju 

njima COM (2013) 620 – D.E.U. br. 13/013 

8. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o naknadama Europskoj agenciji za lijekove za provođenje 

farmakovigilancijskih aktivnosti kod lijekova za ljudsku uporabu COM (2013) 472 – D.E.U. br. 13/014 
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4. 13. 19. 02.   Izvješće Ministarstva financija o održanim sastancima Vijeća Europske unije za gospodarska i financijska pitanja 28. 01. 2014. i 18. 02. 2014. 

5. 14. 28. 02.   Načelo supsidijarnosti u zakonodavnom postupku Europske unije. 

6. 15. 27. 02.   Izvješće Ministarstva pravosuđa o pripremama za sastanak Vijeća Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove 3. i 4. ožujka 2014. 

7. 16. 

  6. 03.   

1. Donošenje Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu; 

2. Rasprava o zaključcima s 14. (tematske) sjednice Odbora za europske poslove o primjeni načela supsidijarnosti u zakonodavnom postupku Europske 

unije koji bi se uputili Europskoj komisiji u okviru političkog dijaloga 

8. 17. 

 
17. 03.   

Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo održanom 17. i 18. veljače 2014. te o pripremama za sastanak 

Vijeća 24. i 25. ožujka 2014. godine 

 18. 

 

20. 03. 1. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastancima Vijeća Europske unije za vanjske poslove održanim 10. 2. i 17. 3. 2014. 

2. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastancima Vijeća za opće poslove održanim 11. veljače i 18. ožujka 2014. 

9. 19. 

 

1. 04. 1. Informacija o političkom dijalogu  - rasprava o zaključcima sa zajedničkih sjednica s Odborom za poljoprivredu i Odborom za pravosuđe 

2. Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama 

stakleničkih plinova unutar Zajednice u cilju provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz 

međunarodnog zračnog prometa do 2020. COM (2013) 722 – DEU br. 14/001 

3. Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje 

laganih plastičnih vrećica COM (2013) 761 – DEU br. 14/003 

4. Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za 

izgaranje, s prilozima COM (2013) 919 – DEU br. 14/004 

5. Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 

2003/35/EZ, s prilozima COM (2013) 920 – DEU br. 14/005 

6. Stajalište o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost s obzirom na standardnu 

prijavu PDV-a COM (2013) 721 – DEU br. 14/002 

7. Stajalište o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela 

država članica i o njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima COM (2013) 796 

– DEU br. 14/006 
8. Stajalište o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/96/EZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i 

društva kćeri iz različitih država članica COM (2013) 814 – DEU br. 14/017  

9. Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 

2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ COM (2013) 547 – DEU br. 14/019 

10. Stajalište o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica COM (2013) 550 – 

DEU br. 14/020 
11. Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti neobjavljenih znanja i iskustva i poslovnih informacija (poslovne tajne) od 

neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja COM (2013) 813 – DEU br. 14/013 

10. 20. 11. 04. 1. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 

11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. 

prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog COM (2013) 794 - DEU br. 14/012 

2. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o postupovnim jamstvima za djecu osumnjičenu ili optuženu u 
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kaznenim postupcima COM (2013) 822 - DEU br. 14/015 

3. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe 

lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga COM (2013) 824 -  DEU br. 14/016 

4. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i 

uzgajaju u svrhu proizvodnje COM (2013) 892 – DEU br. 14/008 

5. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Vijeća o stavljanju na tržište hrane od klonova životinja COM (2013) 893 – DEU br. 14/009 

6. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani COM (2013) 894 – DEU br. 14/010 

7. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 

1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s 

obvezom iskrcavanja COM (2013) 889 – DEU br. 14/011 

8. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 u pogledu tehničke provedbe 

Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime COM (2013) 769 - DEU br. 14/022 

9. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 

2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama, 

a u pogledu definicije droge COM (2013) 618 - DEU br. 14/014 

10. Prijedlog odluke Europskoga parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u programu za istraživanje i razvoj koji je zajednički poduzelo nekoliko država 

članica s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzeća koja provode istraživanja COM (2013) 493 - DEU br. 14/025 

11. Prijedlog odluke Europskoga parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Europske unije u Europskom programu za istraživanje i inovacije u području 

mjeriteljstva koji zajednički poduzima nekoliko država članica COM (2013) 497 - DEU br. 14/026 

11. 21. 6. 05.   Zajednička sjednica Odbora za europske poslove i Odbora za poslove Europske unije slovenskog Državnog zbora, Ljubljana : 

1. Uloga parlamenata Europske unije u približavanju europskih politika građanima Europske unije 

2. Suradnja Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora i Odbora za poslove Europske unije Državnog zbora 

12. 22. 21. 05.   1. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama 

mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada; s Prilogom: Zajednički kriteriji za odobravanje organizacija kao partnera EURES-a COM (2014) 6 – DEU 

br. 14/018 
2. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 

16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama COM (2013) 611 - DEU br. 14/021 

3. Prijedlog direktive Vijeća o izmjenama direktiva 89/608/EEZ, 90/425/EEZ i 91/496/EEZ u pogledu upućivanja na zootehničko zakonodavstvo COM 

(2014) 4 -DEU br. 14/028 
4. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim 

genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju COM (2014) 5 - DEU br. 14/029; 

5. Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava biti nazočan na suđenju u kaznenom 

postupku COM (2013) 821 - DEU br. 14/027 

6. Utvrđivanje Izvješća o radu Odbora za europske poslove za 2013. godinu, 

7. Prijedlog dopune Radnog programa za 2014. godinu. 

13. 23. 29. 05. 1. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost s 

obzirom na standardnu prijavu PDV-a COM (2013) 721 – DEU br. 14/002 

2. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj 
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pomoći upravnih tijela država članica i o njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim 

pitanjima COM (2013) 796 – DEU br. 14/006 

3. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/96/EZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na 

matična društva i društva kćeri iz različitih država članica COM (2013) 814 – DEU br. 14/017 

4. Stajalište Republike Hrvatske Stajalište o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i 

izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ COM (2013) 547 – DEU br. 14/019 

5. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica 

COM (2013) 550 – DEU br. 14/020 
6. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije COM 

(2013) 884 - DEU br. 14/007 
7. Utvrđivanje Izvješća o radu Odbora za europske poslove za 2013. Godinu 

8. Prijedlog dopune Radnog programa za 2014. godinu 

14. 24. 3. 06.   Izvješće Ministarstva pravosuđa o pripremama za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove 5. i 6. lipnja 2014. 

15. 25. 6. 06.   1. Glasovanje o raspravljenim točkama na 22. i 23. sjednici Odbora 

2. Prijedlog dopune Radnog programa za 2014. godinu 

16. 26. 13. 06.   

 

Izvješće Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo održanom 19. svibnja 2014. te o pripremama za sastanak 

Vijeća 16. i 17. lipnja 2014. godine 

17. 27. 18. 06.   Izvješće Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o sastanku Vijeća Europske unije za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu promet i 

telekomunikacije  održanom 5. i 6. lipnja 2014.  

18. 28. 18. 06.   Izvješće Ministarstva financija o pripremama za sastanak Vijeća Europske unije za gospodarska i financijska pitanja koji će se održati 20. lipnja 2014.  

19. 29. 3. 07. 1. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastanku Vijeća Europske unije za vanjske poslove u trgovinskom formatu održanom 8. svibnja 

2014. i o sastanku Vijeća za vanjske poslove održanom 23. lipnja 2014. 

2. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastanku Vijeća Europske unije za opće poslove održanom 24. lipnja 2014. 

20. 30. 7. 07.   Predstavljanje programa predsjedanja Talijanske Republike Vijećem Europske unije. 

21. 31. 10. 07.   Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i prirode o sastanku Vijeća Europske unije za okoliš održanom 12. lipnja 2014.  

22. 32. 11. 07. 1. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih 

papira COM (2014) 40 – DEU br. 14/033 

2. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih 

institucija EU-a COM (2014) 43 – DEU br. 14/034 

3. Stajalište Republike Hrvatske o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog 

sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju COM (2014) 213 – DEU br. 

14/032 
4. Stajalište Republike Hrvatske Stajalište o prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u 

području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada COM (2014) 221 – DEU br. 14/031 

5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi 

smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica COM (2013) 716 – DEU br. 14/003 

23. 33. 14. 07. Prijedlozi Ujedinjene Kraljevine za reformu Europske unije 
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24. 34. 17. 07.   Pregovori Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP)  

25. 35. 14. 07.   1. Usvajanje zapisnika s 22. – 30. sjednice Odbora za europske poslove 

       2.   Glasovanje o točkama dnevnog reda raspravljenim na 32. sjednici Odbora 

26. 36. 22. 07. Izvješće Vlade Republike Hrvatske o kandidatu Republike Hrvatske za člana Europske komisije 

27. 37. 6. 10.   Izvješće Vlade Republike Hrvatske o kandidatu Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije, u mandatnom razdoblju od 2015. do 2021. godine 

28. 38. 2. 10.   Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o 

odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o 

otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi COM (2014) 397 – rasprava iz perspektive načela supsidijarnosti 

29. 39. 6. 10.   1. Donošenje obrazloženog mišljenja o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o 

ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o 

otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi COM (2014) 397 

2. Prijedlog dopune Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu 

3. Sudjelovanje Hrvatskoga sabora u sufinanciranju Tajništva IPEX-a, zaključak Odbora. 

30. 40. 15. 10. Predstavljanje Partnerskog sporazuma za programiranje EU fondova za razdoblje 2014. - 2020. 

31. 41. 23. 10. Izvješće Ministarstva pravosuđa o sastanku Vijeća Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove održanom 10. listopada 2014. 

32. 42. 12. 11.   Izvješće Ministarstva financija o sastancima Vijeća Europske unije za gospodarska i financijska pitanja održanim 14. listopada i  

7. studenoga 2014. 

33. 43. 13. 11. Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i prirode o sastanku Vijeća Europske unije za okoliš održanom 28. listopada 2014. 

34. 44. 19. 11.  1. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastanku Vijeća Europske unije za vanjske poslove održanom 17. studenoga 2014.  

2. Izvješće Ministarstva vanjskih i europskih poslova o sastanku Vijeća Europske unije za opće poslove održanom 18. studenoga 2014. 

35. 45. 21. 11.   1. Dopuna Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2014. godinu 

2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav 

trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ COM (2014) 20 - D.E.U. br. 14/035 

3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 u pogledu 

smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila COM (2014) 28 - D.E.U. br. 14/030 

4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima COM (2013) 615 - D.E.U. br. 14/038 

5. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama Direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 

2002/14/EZ, 98/59/EZ i  2001/23/EZ COM (2013) 798 - D.E.U. br. 14/037 

36. 46. 25. 11.   1. Usvajanje zapisnika s 36. – 43. sjednice Odbora za europske poslove 

2. Glasovanje o točkama dnevnog reda raspravljenim na 45. sjednici Odbora 

 



        

 Prilog. 2. Radni program za preostali dio 2013. godine - provedba i status dokumenata, stanje 22. svibnja 2015.  

MEĐUNARODNA TRGOVINA 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 
Zaključak OEP Status akta 

1. COM (2013) 

192 

Zaštita od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje 

nisu ĉlanice EZ-a - (Uredba) 

 

Odbor za vanjsku 

politiku 

 

Odbor za gospodarstvo 

 

STAJALIŠTE EP  

16.04. 2014. - 

 PREDSTOJI POSTIZANJE 

DOGOVORA U VIJEĆU 

2. COM (2013) 

15 

Uspostava sustava FLEGT za izdavanje dozvola za 

uvoz drva - (Uredba) 

 

Odbor za vanjsku 

politiku 

 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L189 27. 6. 2014. 

PRORAČUNI 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje Zaključak OEP Status akta 

3. 

COM (2013) 

293 

D.E.U. br. 

13/008 

Izdavanje jamstva EU-a EIB-u protiv gubitaka u 

okviru poslova financiranja kojima se podupiru  

projekti ulaganja izvan Unije - (Odluka) 

Odbor za financije i 

državni proraĉun/ 

18. 12. 2013. 
30. 1. 2014. 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 135 8. 5. 2014. 

 

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje Zaključak OEP Status akta 

4. COM (2013) 266 

Usporedivost pristojba koje se odnose na uplatne 

raĉune, promjene uplatnih raĉuna i pristup uplatnim 

raĉunima pomoću osnovnih obilježja. - (Direktiva) 

 

Odbor za financije i 

državni proraĉun  
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 257 28. 8. 2014. 
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5. 

COM (2013) 

520 

D.E.U. br. 

13/006 

Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o 

uspostavi ujednaĉenih pravila i ujednaĉenog 

postupka za rješavanje kreditnih institucija i 

odreĊenih investicijskih društava u okviru 

jedinstvenog mehanizma rješavanja i jedinstvenog 

fonda za rješavanje banaka te o izmjeni Uredbe 

(EU) br.1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća 

Odbor za financije i 

državni proraĉun/ 

18. 12. 2013. 
30. 1. 2014. 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 225 30. 7. 2014. 

PRIMJENA 1.1. 2015. 

 

ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 
Zaključak OEP Status akta 

6. COM (2013) 155 
Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku - 

(Uredba) 

Odbor za rad, 

mirovinski sustav i 

socijalno partnerstvo 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 163 29. 5. 2014. 

 

 

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

7. 

COM (2013) 

480 

 

D.E.U. br. 

13/011 

Nadzor, izvješćivanje i provjera ispuštanja 

ugljikovog dioksida u pomorskom prometu - 

(Uredba) 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode/ 

21. 1. 2014. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

30. 1. 2014. 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

 

ČEKA SE OBJAVA U SL 
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8. 

 

COM (2013) 

472 

 

D.E.U. br. 

13/014 

Pristojbe koje se plaćaju Europskoj agenciji za 

lijekove za obavljanje aktivnosti u pogledu 

farmakovigilancije u vezi s medicinskim 

proizvodima za ljudsku uporabu (Tekst znaĉajan za 

EGP) 

Odbor za zdravstvo i 

socijalnu politiku/ 

23. 1. 2014. 

30. 1. 2014. 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 189 27. 6. 2014. 

9. 
 

COM (2013) 247 

 

Ekonomski raĉuni okoliša (o izmjeni Uredbe br. 

691/2011) 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 
 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 158 27. 5. 2014. 

10. COM (2013) 418 

Izmjene direktiva u podruĉju okoliša, poljoprivrede, 

socijalne politike i javnog zdravstva na temelju 

promjene statusa Mayottea u odnosu na Uniju - 

(Direktiva) 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

 

 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN  

     SL L 353 28. 12. 2013. 

11. 

COM (2013) 

516 

 

D.E.U. br. 

13/007 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama 

otpada 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode/ 

21. 1. 2014. 

30. 1. 2014. 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 189 27. 6. 2014. 

12. 

COM (2013) 

620 

 

D.E.U. br. 

13/013 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

sprjeĉavanju unošenja i širenja invazivnih stranih 

vrsta i upravljanju njima 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode/ 

21. 1. 2014. 

30. 1. 2014. 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 317 4. 11. 2014. 

PRIMJENA 1.1. 2015. 

 

INDUSTRIJA, ISTRAŢIVANJE I ENERGETIKA 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

13. COM (2013) 147 
Mjere za smanjenje troška uvoĊenja elektroniĉkih 

komunikacijskih mreža velike brzine - (Uredba) 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

 

Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 155 23. 5. 2014. 
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14. COM (2013) 153 
Obavijest Komisiji o projektima ulaganja u 

energetsku infrastrukturu - (Uredba) 

Odbor za gospodarstvo 

 

Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 084 20.03.2014. 

15. 

COM (2013) 

627 

 

D.E.U. br.  

13/005 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

utvrĊivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim 

tržištem elektroniĉkih komunikacija i ostvarenju 

„Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 

2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) 

br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012 

Odbor za pomorstvo, 

promet i 

infrastrukturu/ 

11. 12. 2013. 

23. 1. 2014. 

STAJALIŠTE EP  

3.04. 2014. - 

 OĈEKUJE SE USVAJANJE 

STAJALIŠTA VIJEĆA 

16. COM (2013) 107 
Program potpore za nadzor svemira i praćenje 2014. 

– 2020. (Odluka) 

Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu 
 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 158 27. 5. 2014. 

17. COM (2013) 

40 

Europska agencija za GNSS (o izmjeni Uredbe br. 

912/2010) (Uredba) 

 

Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu 

 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 150 20. 5. 2014. 

18. COM (2013) 312 

Program Kopernik 2014. – 2020. (o stavljanju izvan 

snage Uredbe br. 911/2010) (Uredba) 

 

Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu 

 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 122, 24.04.2014. 

 

UNUTARNJE TRŢIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

19. COM (2013) 

48 

Mjere za osiguravanje visoke zajedniĉke razine 

mrežne i informacijske sigurnosti - (Direktiva) 
Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

STAJALIŠTE EP  

13.03. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

20. 

COM (2013) 

75 

 

D.E.U. br. 

13/009 

Paket za sigurnost proizvoda i nadzor tržišta - 

Nadzor tržišta proizvoda - (Uredba) 

Odbor za 

gospodarstvo/ 

13. 12. 2013. 

23. 1. 2014. 

STAJALIŠTE EP  

15.04. 2014. -  

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 
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21. COM (2013) 

78 

Paket za sigurnost proizvoda i nadzor tržišta - 

sigurnost proizvoda široke potrošnje - (Uredba) Odbor za gospodarstvo  

STAJALIŠTE EP  

15.04. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

22. COM (2013) 449 
Elektroniĉko izdavanje raĉuna u javnoj nabavi - 

(Direktiva) Odbor za gospodarstvo  
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 133 6. 5. 2014. 

23. COM (2013) 404 

OdreĊena pravila koja ureĊuju naknade štete 

temeljem nacionalnog prava za povrede odredaba 

zakona o tržišnom natjecanju – (Direktiva) 
Odbor za gospodarstvo  

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 349 5. 12. 2014. 

24. 

COM (2013) 

512 

 

D.E.U. br. 

13/010 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o 

putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim 

putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 

2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju 

izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

 

IZMIJENJENO 

STAJALIŠTE RH 

15.05.2014. 

30. 1. 2014. 

STAJALIŠTE EP  

12.03. 2014. - 

OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

25. COM (2013) 462 Europski fondovi za dugoroĉna ulaganja - (Uredba) Odbor za gospodarstvo  

STAJALIŠTE EP  

10.03. 2015. - 

OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

 

PROMET I TURIZAM 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

26. COM (2013) 

133 

Okvir za pomorsko prostorno planiranje i 

integrirano upravljanje obalom - (Direktiva) 
Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 257 28. 8. 2014. 
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27. COM (2013) 

174 

Višegodišnje financiranje akcije Europske agencije 

za sigurnost pomorskog prometa u podruĉju 

reagiranja na oneĉišćenje s brodova i oneĉišćenje 

mora uzrokovano instalacijama za naftu i plin - 

(Uredba 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 257 28. 8. 2014. 

28. COM (2013) 

18 

Razvoj infrastrukture za alternativna goriva - 

(Direktiva) 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 307 28. 10. 2014. 

29. 

COM (2013) 

296 

 

D.E.U. br. 

13/002 

Okvir za pristup tržištu luĉkih usluga i financijsku 

transparentnost luka - (Uredba) 

Odbor za pomorstvo, 

promet i 

infrastrukturu/ 

11. 12. 2013. 

23. 1. 2014. AKT U ODBORU EP-A 

30. COM (2013) 

26 

Zajedniĉka pravila za normalizaciju raĉuna 

željezniĉkih poduzeća (o stavljanju izvan snage 

Uredbe br. 1192/69) - (Uredba) 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

STAJALIŠTE EP-A 

26.02.2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

31. COM (2013) 

27 

Agencija Europske unije za željeznice (o stavljanju 

izvan snage Uredbe 881/2004) - (Uredba) 
Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

EP-A U DRUGOM ĈITANJU 

 

32. COM (2013) 

30 

Interoperabilnost željezniĉkog sustava unutar 

Europske unije (preinaĉeno) - (Direktiva) 
Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

EP-A U DRUGOM ĈITANJU 

 

33. COM (2013) 

31 
Sigurnost željeznica (preinaĉeno) - (Direktiva) Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

EP-A U DRUGOM ĈITANJU 

 

34. COM  (2013) 

28 

Otvaranje tržišta za usluge unutarnjeg željezniĉkog 

prijevoza putnika - (Uredba) 
Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

STAJALIŠTE EP  

26.02. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

35. COM (2013) 

29 

Jedinstveno europsko željezniĉko podruĉje (za 

usluge unutarnjeg željezniĉkog prijevoza putnika i 

upravljanje željezniĉkom infrastrukturom) - 

(Direktiva) 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

STAJALIŠTE EP  

26.02. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 
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36. COM (2013) 621 

 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 718/1999 o politici 

Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem 

promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 163 29. 5. 2014. 

37. 

COM (2013) 622 

D.E.U. br. 

13/015 

 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o 

utvrĊivanju tehniĉkih pravila za plovila unutarnje 

plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 

2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

11.03.2015. 

 

STAJALIŠTE EP  

15.04. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA  

REGIONALNI RAZVOJ 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

38. COM (2013) 301 

OdreĊene odredbe u vezi s financijskim 

upravljanjem odreĊenih država ĉlanica u 

poteškoćama u odnosu na njihovu financijsku 

stabilnost i pravila o opozivu sredstava za odreĊene 

države ĉlanice – (Uredba) 

Odbor za regionalni 

razvoj i fondove 

Europske unije 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 347, 20.12.2013. 

 

POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVOJ I RIBARSTVO 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

39. 

COM (2013) 

250 

 

D.E.U. br. 

13/003 

Višegodišnji plan oporavka  stoka plavoperajne tune 

u istoĉnom Atlantiku i Sredozemnom moru -  

(Uredba) 

Odbor za 

poljoprivredu/ 

11. 12. 2013. 

23. 1. 2014. 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 163 29.5.2014. 

 

javascript:iSite_WindowOpen('http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130622.do?appLng=HR','_blank','width=800,height=600,toolbar=1,menubar=1,location=1,status=1,resizable=1,scrollbars=1');


8 
 

KULTURA I OBRAZOVANJE 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

40. 

COM (2013) 

311 

 

D.E.U. br. 

13/004 

Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s 

državnog podruĉja države ĉlanice (preinaĉeno) - 

(Direktiva) 

Odbor za obrazovanje, 

znanost i kulturu/ 

4. 12. 2013. 

23. 1. 2014. 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 159 28. 5. 2014. 

PRIMJENA 19. 12. 2015. 

GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI 

Br. 
EU oznaka/ 

D.E.U. br 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske 

unije 

Radna tijela/ 

Mišljenje 

 

Zaključak OEP Status akta 

41. 

COM (2013) 

441 

 

D.E.U. br. 

13/012 

Pojednostavljeni režim kontrole osoba na vanjskim 

granicama (na temelju jednostranog priznavanja 

odreĊenih dokumenata od strane Hrvatske i Cipra) – 

(Odluka) 

 

 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

30. 1. 2014. 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 157 27. 5. 2014. 

42. COM (2013) 197 

Pravila za nadzor vanjskih morskih granica u 

kontekstu operativne suradnje koju koordinira 

Europska agencija za upravljanje operativnom 

suradnjom - (Uredba) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 
POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 189 27. 6. 2014. 

43. COM (2013) 151 

Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja 

u svrhu istraživanja, studija, razmjene uĉenika, 

osposobljavanja uz naknadu ili bez naknade, 

volonterstva ili pomoći u kućanstvu (preinaĉeno) - 

(Direktiva) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 

STAJALIŠTE EP  

25.02. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

44. 
COM (2013) 

97 
Program za registrirane putnike - (Uredba) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 AKT U ODBORU EP-A 
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45. 
COM (2013) 

96 

Upotreba sustava za ulazak i izlazak (EES) i 

Programa za registrirane putnike (RTP) (o izmjeni 

Uredbe br. 562/2006) - (Uredba) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 AKT U ODBORU EP-A 

46. 
COM (2013) 

95 

Sustav za ulazak i izlazak (EES) za evidenciju 

podataka o ulasku i izlasku državljana trećih 

zemalja pri prelasku vanjskih granica - (Uredba) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 AKT U ODBORU EP-A 

47. 
COM (2013) 

45 

Spreĉavanje korištenja financijskog sustava u svrhu 

pranja novca, ukljuĉujući financiranje terorizma - 

(Direktiva) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 

OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

EP-A U DRUGOM ĈITANJU 

 

48. 

COM (2013) 

619 

 

D.E.U. br. 

13/001 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

novim psihoaktivnim tvarima 

Odbor za zdravstvo i 

socijalnu politiku/ 

6. 12. 2013. 

23. 1. 2014. 

STAJALIŠTE EP  

17.04. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

 

 

49. COM (2013) 173 
Agencija za suradnju i osposobljavanje policijskih 

snaga (Europol) - (Uredba) 

Odbor za unutarnju 

politiku i nacionalnu 

sigurnost 

 

STAJALIŠTE EP  

25.02. 2014. - 

 OĈEKUJE SE STAJALIŠTE 

VIJEĆA 

50. 
COM (2013) 534 

Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Ureda 

europskog javnog tužitelja  Odbor za pravosuĊe  

AKT U ODBORU EP-A 

(poseban zakonodavni 

postupak – EP daje suglasnost)  

51. 
COM (2013) 

535 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 

Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom 

pravosuĊu (Eurojust) 

Odbor za pravosuĊe  AKT U ODBORU EP-A 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do?appLng=HR
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do?appLng=HR


     

Prilog. 3. Radni program za 2014. godinu - provedba i status dokumenata, stanje 22. svibnja 2015.  

PRORAČUNI 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje 

Zaključak 

OEP 

Status akta 

1.  COM (2013) 

639 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU, EURATOM) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se 

primjenjuju na opći proraĉun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe 

Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 

Odbor za financije 

i državni proraĉun 

 

 POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 163 29.05.2014. 

2.  COM (2014) 66 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju 

Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda 

Odbor za financije 

i državni proraĉun 

 POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN  

SL L 156 24.05.2014. 

 

EKONOMSKA I MONETARNA POLITIKA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna 

tijela/Mišljenje 

Zaključak 

OEP 

Status akta 

3. COM (2013) 

578 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom izmeĊu 

država ĉlanica u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti 

Komisiji radi donošenja odreĊenih mjera, priopćavanjem informacija 

od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka izmeĊu 

država ĉlanica i definicijom statistiĉke vrijednosti 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

 POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 189 27.06.2014. 

4. COM (2013) 

615  

D.E.U. br. 

14/038 

 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novĉanim 

fondovima 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

20.11.2014. 

Odbor za lokalnu 

i podruĉnu 

(regionalnu) 

samoupravu 

25. 11.2014. AKT VRAĆEN U ODBOR 

EP-A 
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5. COM (2013) 

547  

D.E.U. br. 

14/019 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog 

prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 

2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 

2007/64/EZ 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

20. 3. 2014. 

6.6.2014. AKT VRAĆEN U ODBOR 

EP-A 

  

  

6. COM (2013) 

550 

D.E.U. br. 

14/020 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o meĊubankovnim 

naknadama za platne transakcije na temelju kartica 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

20. 3. 2014. 

6.6.2014. POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

OČEKUJE SE OBJAVA U 

SL 

7. COM (2013) 

641 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se 

rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i 

financijskim ugovorima 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

 AKT VRAĆEN U ODBOR 

EP-A 

8. COM (2013) 

721 

D.E.U. br. 

14/002 

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o 

zajedniĉkom sustavu poreza na dodanu vrijednost s obzirom na 

standardnu prijavu PDV-a 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

20. 3. 2014. 

6.6.2014. EP PRIHVATIO 

PRIJEDLOG EK 2. 4. 2014. 

ĈEKA SE KONAĈNA 

ODLUKA 

9. COM (2013) 

814 

D.E.U. br. 

14/017 

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/96/EZ o 

zajedniĉkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matiĉna 

društva i društva kćeri iz razliĉitih država ĉlanica 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

20. 3. 2014. 

6.6.2014. POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

SL L 219 27.06.2014. 

10. COM (2014) 40 

D.E.U. br. 

14/033 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i 

transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira; s 

prilozima: Informacije za ulagatelje o transakcijama financiranja 

vrijednosnih papira i drugim strukturama financiranja u koje su 

ukljuĉeni UCITS fondovi i AIF-ovi 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

4.7.2014. 

14.7.2014. ODBOR EP-A DONIO 

PRIJEDLOG STAJALIŠTA 

U PRVOM ĈITANJU EP-A 

11. COM (2014) 43 

D.E.U. br. 

14/034 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim 

mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

4.7.2014. 

14.7.2014. AKT U ODBORU EP-A 
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ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA 

  

 

 

 

 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak 

OEP 

Status akta 

12. COM (2013) 

740 

Prijedlog odluke Vijeća o Trostranom socijalnom samitu za rast i 

zapošljavanje 

 

Odbor za rad, 

mirovinski sustav 

i socijalno 

partnerstvo 

 AKT U ODBORU EP-A 

13. COM (2014) 

 6 

 

D.E.U. br. 

14/018 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj mreži 

službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i 

daljnjoj integraciji tržišta rada; Prilogom: Zajedniĉki kriteriji za 

odobravanje organizacija kao partnera EURES-a 

Odbor za rad, 

mirovinski sustav 

i socijalno 

partnerstvo 

2. 4. 2014. 

6.6.2014. AKT U ODBORU EP-A 

14. COM (2013) 

798 

 

 

D.E.U. br. 

14/037 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i 

izmjenama Direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ 

i 2001/23/EZ 

Odbor za 

pomorstvo, 

promet i 

infrastrukturu 

13.11.2014. 

Odbor za 

poljoprivredu 

13.11.2014. 

Odbor za rad, 

mirovinski sustav 

i socijalno 

partnerstvo 

19.11. 2014. 

25.11. 2014. AKT U ODBORU EP-A 
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OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

15. COM (2013) 

722 

 

D.E.U. br. 

14/001 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim 

jedinicama stakleniĉkih plinova unutar Zajednice u cilju provedbe 

meĊunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno 

utemeljene mjere na emisije iz meĊunarodnog zraĉnog prometa do 

2020.  

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

 

19. 3. 2014. 

 

 

1. 4. 2014. POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

 

SL L 129 30.04.2014. 

ispr. SL  L 140 15.05.2014. 

16. COM (2013) 

761 

 

D.E.U. br. 

14/003 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja 

potrošnje laganih plastiĉnih vrećica 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

20. 3. 2014. 

 

Izmijenjeno 

stajalište 

19.7.2014. 

1. 4. 2014. 

 

 

 

Izmijenjeno 

stajalište 

14.7.2014. 

 

POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

 

SL L 115 06.05.2015. 

 

17. COM (2013) 

769 

 

D.E.U. br. 

14/022 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 525/2013 u pogledu tehniĉke provedbe Kyotskog protokola 

uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

26.03.2014. 

11. 4. 2014. POSTUPAK USVAJANJA 

AKTA ZAVRŠEN 

 

SL L 189 27.06.2014. 

 

18. COM (2013) 

919 

 

D.E.U. br. 

14/004 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ograniĉenju 

emisija odreĊenih oneĉišćivaĉa u zrak iz srednje velikih postrojenja 

za izgaranje, s prilozima 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

 

20. 3. 2014. 

1. 4. 2014. AKT U ODBORU EP-A 

19. COM (2013) 

920 

 

D.E.U. br. 

14/005 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju 

nacionalnih emisija odreĊenih atmosferskih oneĉišćivaĉa i izmjeni 

Direktive 2003/35/EZ, s prilozima 

 

 

 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

 

20. 3. 2014. 

 

1. 4. 2014. EK JE POVUKLA 

PRIJEDLOG 
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INDUSTRIJA ISTRAŢIVANJE I ENERGIJA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

22. COM (2013) 

493 

 

D.E.U. br. 

14/025 

Prijedlog odluke Europskoga parlamenta i Vijeća o sudjelovanju 

Unije u programu za istraživanje i razvoj koji je zajedniĉki 

poduzelo nekoliko država ĉlanica s ciljem podupiranja malih i 

srednjih poduzeća koja provode istraživanja 

Odbor za 

gospodarstvo 

- 

11. 4. 2014. POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

SL L 169 7.06.2014. 

 

23. COM (2013) 

497 

 

D.E.U. br.  

14/026 

Prijedlog odluke Europskoga parlamenta i Vijeća o sudjelovanju 

Europske unije u Europskom programu za istraživanje i inovacije u 

podruĉju mjeriteljstva koji zajedniĉki poduzima nekoliko država 

ĉlanica 

Odbor za 

gospodarstvo 

- 

11. 4. 2014. POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

SL L 169 7.06.2014. 

 

 

 

 

20. COM (2014) 

20 

D.E.U. br. 

14/035 

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i 

funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja 

emisijama stakleniĉkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 

2003/87/EZ 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

9.10. 2014. 

25. 11.2014. ODBOR EP-A DONIO 

PRIJEDLOG STAJALIŠTA 

U PRVOM ĈITANJU EP-A 

21. COM (2014) 

28 

 

 

D.E.U. br. 

14/030 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi 

(EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 u pogledu smanjenja emisija 

oneĉišćujućih tvari iz cestovnih vozila 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

28. 5.2014. 

 

Odbor za 

pomorstvo, 

promet i 

infrastrukturu 

- 

25. 11.2014. AKT U ODBORU EP-A 
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UNUTARNJE TRŢIŠTE I ZAŠTITA POTROŠAČA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

24. COM (2013) 

796 

 

D.E.U. br. 

14/006 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela 

država ĉlanica i o njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguravanja 

pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

 

20. 3. 2014. 

6.6.2014. U DRUGOM ĈITANJU U 

EP-U 

25. COM (2013) 

884 

 

D.E.U. br. 

14/007 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru 

Unije za carinske prekršaje i sankcije 

Odbor za 

financije i 

državni proraĉun 

20. 3. 2014. 

 

Odbor za 

pravosuĊe 

13.5.2014.  

6.6.2014. AKT U ODBORU EP-A 

 

PROMET I TURIZAM 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak 

OEP 

Status akta 

26. COM (2013) 

611 

D.E.U. br. 

14/021 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. Prosinca 2002. o 

statistici željezniĉkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, 

putnicima i nesrećama 

Odbor za 

pomorstvo 

promet i 

infrastrukturu 

 

3. 4. 2014. 

21.5.2014. STAJALIŠTE EP-A 

11. 03. 2014. 

 

OĈEKUJE SE 

STAJALIŠTE VIJEĆA  
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REGIONALNI  RAZVOJ 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak 

 OEP 

Status akta 

27. COM  (2013) 

522 

Izmijenjeni prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti 

Europske unije 

Odbor za lokalnu 

i podruĉnu 

(regionalnu) 

samoupravu 

  

Zainteresiran: 

Odbor za 

regionalni razvoj 

i fondove EU 

 POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

 

SL L 189 27.06.2014. 

 

 

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna 

tijela/Mišljenje  

Zaključak  

OEP 

Status akta 

28. COM (2013) 

892 

 

D.E.U. br. 

14/008 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, 

svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu 

proizvodnje 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

26. 3. 2014. 

11. 4. 2014. AKT U ODBORU EP-A 

29. COM (2013) 

893 

 

D.E.U. br.  

14/009 

Prijedlog direktive Vijeća o stavljanju na tržište hrane od klonova 

životinja 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

26. 3. 2014. 

 

11. 4. 2014. PRIPREMNA FAZA U EP 

30. COM (2013) 

894 

 

D.E.U. br. 

14/010 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani Odbor za 

poljoprivredu 

 

26. 3. 2014. 

11. 4. 2014. OĈEKUJE SE  

STAJALIŠTE EP-A 
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31. COM (2013) 

757 

 

D.E.U. br. 

14/024 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 1166/2008 o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih 

gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje 

u pogledu financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2018. godine 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

 

 POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

SL L 122 24. 04. 2014. 

32. COM (2013) 

812 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju i 

promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem 

tržištu i u trećim zemljama 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

Odbor za lokalnu 

i podruĉnu 

(regionalnu) 

samoupravu 

 POSTUPAK  

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

SL L 317 04.11. 2014. 

33. COM (2014) 

 32  

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa 

potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim 

ustanovama 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

 EK JE POVUKLA 

PRIJEDLOG 

34. COM (2014)  

4 

D.E.U. br. 

14/028 

Prijedlog direktive Vijeća o izmjenama direktiva 89/608/EEZ, 

90/425/EEZ i 91/496/EEZ u pogledu upućivanja na zootehniĉko 

zakonodavstvo 

Odbor za 

poljoprivredu 

11.4.2014. 

21. 5. 2104. OĈEKUJE SE  

STAJALIŠTE EP-A 

35. COM (2014)  

5 

 

D.E.U. br. 

14/029 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehniĉkim i 

genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i 

njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju 

Odbor za 

poljoprivredu 

11.4.2014. 

21. 5. 2104. OĈEKUJE SE  

STAJALIŠTE EP-A 

36. COM (2013) 

521 

Prijedlog uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potporama ruralnom razvoju Europskoga 

poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) 

Odbor za lokalnu 

i podruĉnu 

(regionalnu) 

samoupravu 

 EK JE POVUKLA 

PRIJEDLOG 

 

 

 

RIBARSTVO 
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Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

37. COM (2013) 

889 

 

D.E.U. br. 

14011 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba 

Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) 

br. 1098/2007, br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i 

o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom 

iskrcavanja 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

26. 3. 2014. 

 

 

11. 4. 2014. POSTUPAK 

USVAJANJA ZAVRŠEN 

ČEKA SE OBJAVA U SL 

 

PRAVNA PITANJA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

38. COM (2013) 794 

 

D.E.U. br. 

14/012 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 

11. srpnja 2007. o uvoĊenju europskog postupka za sporove 

male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvoĊenju postupka 

za europski platni nalog 

Odbor za 

pravosuĊe 

 

25. 3. 2014. 

11. 4. 2014. ODBOR EP-A DONIO 

PRIJEDLOG 

STAJALIŠTA U PRVOM 

ĈITANJU 

39. COM (2013) 813 

 

D.E.U. br. 

14/013 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti 

neobjavljenih znanja i iskustva i poslovnih informacija 

(poslovne tajne) od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili 

odavanja 

Odbor za 

informiranje, 

informatizaciju i 

medije 

- 

1. 4. 2014. AKT U ODBORU EP-A 
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GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

40. COM (2013) 

618 

 

D.E.U. br. 

14/014 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. 

kojom se utvrĊuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim 

elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u podruĉju 

nedopuštene trgovine drogama, a u pogledu definicije droge 

Odbor za 

pravosuĊe 

 

25. 3. 2014. 

 

Odbor za 

zdravstvo i 

socijalnu politiku 

 

2. 4. 2014. 

11. 4. 2014. STAJALIŠTE  EP 

17. 04. 2014. 

 

OĈEKUJE SE 

STAJALIŠTE VIJEĆA 

41. COM (2013) 

822 

 

D.E.U. br. 

14/015 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o 

postupovnim jamstvima za djecu osumnjiĉenu ili optuženu u 

kaznenim postupcima 

 

Odbor za 

pravosuĊe 

 

25. 3. 2014. 

11. 4. 2014. ODBOR EP-A DONIO 

PRIJEDLOG 

STAJALIŠTA U PRVOM 

ĈITANJU EP-A  

42. COM (2013) 

824 

 

D.E.U. br. 

14/016 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o 

privremenoj pravnoj pomoći za osumnjiĉene ili optužene osobe 

lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju 

europskog uhidbenog naloga 

 

Odbor za 

pravosuĊe 

 

25. 3. 2014. 

11. 4. 2014. AKT U ODBORU EP 

43. COM (2013) 

821 

 

D.E.U. br. 

14/027 

 

 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jaĉanju 

odreĊenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava biti nazoĉan 

na suĊenju u kaznenom postupku 

Odbor za 

pravosuĊe 

13.5.2014. 

6.6.2014. AKT U ODBORU EP 

44. COM (2013) 

853 

 

D.E.U. br.  

14/023 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja ĉiji državljani 

moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja ĉiji su 

državljani su izuzeti od tog zahtjeva 

Odbor za 

unutarnju politiku 

i nacionalnu 

sigurnost 

03.04.2014. 

 POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

  SL L 105 08. 04. 2014. 
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45. COM (2013) 

580 

Prijedlog odluke Vijeća o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 

2007/124/EZ, Euratom 

Odbor za 

unutarnju politiku 

i nacionalnu 

sigurnost 

 

 POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

SL L  076 20. 3. 2015. 

46. PE-CONS 

(2013) 1 

Inicijativa Belgije, Bugarske, Ĉeške Republike, Njemaĉke, 

Estonije, Grĉke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Italije, Cipra, 

Latvije, Litve, Luksemburga, MaĊarske, Malte, Nizozemske, 

Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Slovaĉke, 

Finske i Švedske za Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Odluke 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske 

akademije (CEPOL) 

Odbor za 

unutarnju politiku 

i nacionalnu 

sigurnost 

 POSTUPAK 

USVAJANJA AKTA 

ZAVRŠEN 

SL L  163 29. 5. 2014. 

 

DOPUNA RADNOG PROGRAMA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

1. COM (2014) 

221 

 

D.E.U. br. 

14/031 

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi 

Europske platforme za poboljšanje suradnje u podruĉju 

spreĉavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada 

Odbor za rad, 

mirovinski sustav 

i socijalno 

partnerstvo 

8.7.2014. 

14.7.2014. OĈEKUJE SE  

STAJALIŠTE EP-A 

2. COM (2014) 

180 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj 

proizvodnji i oznaĉivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe 

(EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o 

službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća 

(EZ) br. 834/2007; s prilozima 

 

Odbor za 

poljoprivredu 

 EK JE POVUKLA 

PRIJEDLOG  

3. COM (2014) 

213 

 

D.E.U. br. 

14/032 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o 

izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja 

dugoroĉnog sudjelovanja dioniĉara i Direktive 

2013/34/EU u pogledu odreĊenih elemenata izvješća o 

korporativnom upravljanju 

Odbor za 

pravosuĊe 

2.7.2014. 

14.7.2014. AKT U ODBORU EP-A 
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DOPUNA RADNOG PROGRAMA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

1. COM (2014) 

397 

 

D.E.U. br. 

14/036 

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom 

se izmjenjuju direktive 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o 

ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o 

odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 

2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim 

baterijama i akumulatorima i 2012/19/EU o otpadnoj 

elektriĉnoj i elektroniĉkoj opremi 
 

Odbor za zaštitu 

okoliša i prirode 

 

NAPOMENA: 

 

OBRAZLOŢENO 

MIŠLJENJE HS-A 

6.10.2014. 

EK JE POVUKLA 

PRIJEDLOG 

 

DOPUNA RADNOG PROGRAMA 

Br. EU oznaka/ 

D.E.U. br. 

Naziv prijedloga zakonodavnog akta Europske unije Radna tijela/ 

Mišljenje  

 

Zaključak  

OEP 

Status akta 

1. COM (2014) 

557 

 

 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrĊivanju postupaka 

odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom 

lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te 

uspostavi Europske agencije za lijekove 

Odbor za 

poljoprivredu 

 

 AKT U ODBORU EP-A  

 

 

2. COM (2014) 

558 

D.E.U. br. 

14/040 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-

medicinskim proizvodima 

Odbor za 

poljoprivredu  

3.12.2014. 

 AKT U ODBORU EP-A 

3. COM (2014) 

556 

D.E.U. br. 

14/039 

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, 

stavljanju na tržište i uporabi hrane za životinje s dodanim 

lijekovima i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 

90/167/EEZ 

Odbor za 

poljoprivredu 

3.12. 2014. 

 AKT U ODBORU EP-A 

 


