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Predmet: Izvješće o radu Odbora za europske |poslove za razdoblje od 28. listopada ;

2016. do 31. prosinca 2017. godine

Odbor za europske poslove je na 34. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. usvojio Izvješće o i

radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 285. listopada 2016. do 31. prosinca 2017.
godine, koje na temelju Članka GS., stavka 1., podstavka 12. Poslovnika Hrvatskoga sabora
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Za svog predstavnika koji će sudjeluvati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela,
Odbor je odredio predsjednika Odbora Domagoja Izvana Miloševića, a u slučaju njegove ;

spriječenosti potpredsjednike Odbora Bojana Glavaševića i Franju Lucića.

PREDSJEDNIK ODBORA

Domagoj ilošević
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Odbor za europske poslove 

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

bi, u skladu s člankom 64. Poslovnika Hrvatskoga sabora, obavljao europske poslove u skladu sa 

Zakonom i Poslovnikom. 

 

Članstvo: 

Predsjednik:  

Domagoj Ivan Milošević  

Potpredsjednici: 

Bojan Glavašević 

Franjo Lucić 

Članovi:  

Marijana Balić 

Ivan Ćelić 

Domagoj Hajduković 

Romana Jerković 

 

Joško Klisović 

Miro Kovač 

Irena Petrijevčanin Vuksanović  

Vesna Pusić 

Dragica Roščić 

Tomislav Saucha 

Davor Ivo Stier 

Ines Strenja-Linić 

Marin Škibola 

Siniša Varga 

 

Imenovani članovi: 

Marko Babić 

Mladen Dragičević 

Daniel Mondekar 

Nika Šimurina 

Natko Vlahović 

Dominik Vuletić

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 usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije 

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

Europske unije (COSAC) 

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

– predlaže predsjedniku Sabora provođenje 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 određene Poslovnikom i zakonom. 

Stručna služba 

Jelena Špiljak (tajnica Odbora), Maja Gregurić (savjetnica), Ankica Ratajec (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 treće takvo 

izvješće od osnivanja Odbora za europske poslove u srpnju 2013. Odbor nije podnio izvješća 

o radu za 2015. i 2016. zbog održavanja dvaju ciklusa izbora za zastupnike u Hrvatskom 

saboru te posljedično, zbog dvije promjene saziva Sabora. Stručna služba Odbora podnijela je 

Tajništvu Sabora svoje izvješće o radu za 2015. godinu, kao i informaciju o radu Odbora u 

osmom sazivu Sabora, koji je zaključen 15. srpnja 2016.  

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora za europske poslove u devetom sazivu izabrani 

su na sjednici Sabora 28. listopada 2016. Tijekom devetog saziva Hrvatskoga sabora Odbor je 

nastavio izvršavati svoje ovlasti iz Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike 

Hrvatske u europskim poslovima, Poslovnika Hrvatskoga sabora i Osnivačkih ugovora. 

Odbor za europske poslove održao je i nekoliko tematskih sjednica s ciljem približavanja 

važnih europskih tema javnosti. Predsjednik i članovi Odbora također su nastavili održavati 

bilateralne sastanke u Hrvatskom saboru s ciljem razmjene iskustava u europskim poslovima, 

a sudjelovali su i u brojnim međunarodnim aktivnostima. 

Izvješće o radu za posljednja dva mjeseca 2016. te za 2017. godinu uvodno sadrži informacije 

o članstvu i sjednicama Odbora. Zasebna poglavlja posvećena su sudjelovanju Odbora u 

procesu donošenja odluka na europskoj razini. 

Također, Izvješće sadrži podatke o suradnji s drugim radnim tijelima Hrvatskoga sabora te 

suradnji sa zastupnicima u Europskom parlamenta izabranima u Republici Hrvatskoj, suradnji 

s Europskom komisijom, kao i informacije o izravno dostavljenim dokumentima Europske 

unije, usklađivanju zakonodavstva, međunarodnoj suradnji i aktivnostima stručne službe 

Odbora.  
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2. ODBOR ZA EUROPSKE POSLOVE 

Odbor za europske poslove osnovan je Poslovnikom Hrvatskoga sabora koji je donesen 28. 

lipnja 2013., a stupio je na snagu 1. srpnja 2013., kao nasljednik Odbora za europske 

integracije koji je istovremeno ukinut. Odbor za europske poslove osnovan je s ciljem 

prilagođavanja Sabora ulozi nacionalnog parlamenta države članice Europske unije. Naime, s 

obzirom na opsežne procese donošenja zakonodavnih i nezakonodavnih dokumenata te 

političkih odluka na razini Europske unije, nacionalni parlamenti država članica u pravilu 

ovlašćuju radna tijela za obavljanje europskih posova u ime parlamenta. Takav je sustav 

uveden i u Hrvatski sabor uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju, te je Zakonom o suradnji 

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima te Poslovnikom 

Sabora Odbor za europske poslove ovlašten obavljati europske poslove u ime Sabora, osim u 

području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, gdje ovlasti Sabora izvršava Odbor za 

vanjsku politiku. 

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. Odbor za europske poslove jedino je radno tijelo 

koje ima dva potpredsjednika, od kojih se jedan imenuje iz reda vladajuće stranke ili koalicije, 

a drugi iz reda opozicije. Predsjednik, potpredsjednici i članovi Odbora za europske poslove 

izabrani su na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na sjednici Sabora 28. 

listopada 2016.  

Za predsjednika Odbora izabran je Domagoj Ivan Milošević, za potrpedsjednike Franjo Lucić 

i Tomislav Saucha, a za članove: Marijana Balić, Ivan Ćelić, Peđa Grbin, Romana Jerković, 

Joško Klisović, Miro Kovač, Irena Petrijevčanin Vuksanović, Robert Podolnjak, Drago 

Prgomet, Vesna Pusić, Marin Škibola, Siniša Varga i Hrvoje Zekanović.  

Tijekom devetog saziva izvršen je niz promjena članstvu Odbora za europske poslove: 

Na sjednici Sabora 17. ožujka 2017. umjesto Tomislava Sauche za potpredsjednika Odbora 

izabran je Bojan Glavašević. 19. lipnja 2017. je umjesto članice Odbora Vesne Pusić izabrana 

Marija Puh. 30. lipnja 2017. umjesto Marije Puh za člana Odbora je izabran Tomislav Saucha. 

7. srpnja 2017. je za članicu Odbora izabrana Vesna Pusić, s obzirom da je do toga datuma 

Odbor za eurospke poslove, uz predsjednika i potpredsjednike, imao 13 umjesto 14 članova. 



 

6 
 

Na sjednici Sabora 22. rujna 2017. umjesto Drage Prgometa za člana Odbora izabran je Davor 

Ivo Stier. 6. listopada 2017. je umjesto člana Odbora Roberta Podolnjaka za članicu izabrana 

Ines Strenja-Linić. 

Tijekom 2018. izvršene su još dvije promjene u članstvu, te je 14. veljače 2018. umjesto Peđe 

Grbina za člana Odbora izabran Domagoj Hajduković, a 20. travnja 2018. umjesto člana 

Odbora Hrvoja Zekanovića za članicu je izabrana Dragica Roščić.  

Za članove Odbora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika izabrani su, na prijedlog 

Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na sjednici Sabora 27. listopada 2017., Marko 

Babić, Mladen Dragičević, Daniel Mondekar, Nika Šimurina, Natko Vlahović i Dominik 

Vuletić. 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 od 28. listopada 2016. do 31. prosinca 2017. održao ukupno 23 

sjednice. 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 Radnog programa za 2017. godinu, razmatranju stajališta 

Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i donošenju 

zaključaka o stajalištima Republike Hrvatske te saslušavanju ministara o sastancima Vijeća 

Europske unije. U navedenom su razdoblju održane i dvije prethodne rasprave o djelovanju 

Sabora u europskim poslovima. 

Dvije sjednice Odbora za europske poslove sazvane su na inicijativu jedne trećine članova 

Odbora, u skladu s člankom 49. Poslovnika Hrvatskoga sabora.  

Na 5. sjednici održanoj 25. siječnja 2017. Odbor je raspravljao o postupku zbog povrede 

prava Europske unije u Zakonu o privatizaciji INA – industrije nafte d.d. te je donio 

Zaključak, kojim je: i) podržao namjeru Vlade Republike Hrvatske da stupi u dijalog s 

Europskom komisijom radi postizanja odgode pokretanja postupka pred Sudom Europske 

unije zbog povrede prava Europske unije u Zakonu o privatizaciji INA-e; ii) izrazio mišljenje 

da izmjena Zakona o privatizaciji INA-e koju traži Europska komisija nije u interesu 

Republike Hrvatske te iii) pozvao Vladu Republike Hrvatske da u postupku zbog povrede 

prava Europske unije ne odstupa od Zakona o privatizaciji INA-e, pa i u slučaju upućivanja 

predmeta Sudu Europske unije. 
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Odbor za europske poslove je 19. lipnja 2017. po prvi puta sudjelovao u postupku izbora 

člana Vlade, kada je na zajedničkoj sjednici s Odborom za vanjsku politiku, u skladu s 

člankom 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o  Prijedlogu za iskazivanje 

povjerenja Mariji Pejčinović Burić za obavljanje dužnosti potpredsjednice Vlade Republike 

Hrvatske i ministrice vanjskih i europskih poslova 

Ostalim sjednicama Odbora dominirale su aktualne europske teme kao što su Bijela knjiga o 

budućnosti Europe, pregovori o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz članstva u Europskoj 

uniji te perspektive politike proširenja i odnos prema Bosni i Hercegovini.  

2.2.1. Tematske sjednice Odbora za europske poslove 

Odbor za europske poslove održao je pet tematskih sjednica o aktualnim europskim temama 

Europske unije: javnom zdravstvu i sigurnosti hrane u EU-u; Sveobuhvatnom gospodarskom i 

trgovinski sporazumu između Kanade te Europske unije i njezinih država članica (CETA); 

Izvješću EU-a za Hrvatsku za 2017. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i ispravljanju 

makroekonomskih neravnoteža; zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a, te o pet scenarija za 

budućnost Europske unije.  

 

Primjer tematske sjednice: Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazumu između Kanade 

te Europske unije i njezinih država članica (CETA) 

Nakon što je Odbor za europske poslove još tijekom sedmog i osmog saziva Sabora aktivno 

pratio trgovinske pregovore Europske unije, prvenstveno Transatlantsko trgovinsko i 

investicijsko partnerstvo (TTIP), u devetom sazivu je žarište rasprava premješteno na CETA-

u. Sklapanje trgovinskih sporazuma u isključivoj je nadležnosti Europske unije, no sporazumi 

poput TTIP-a i CETA-e djelomično zadiru u područja podijeljenih nadležnosti između EU-a i 

država članica, zbog čega ih je, kao mješovite sporazume, potrebno ratificirati u nacionalnim 

parlamentima, u skladu s ustavnim porecima država članica. 

Pregovori između EU-a i SAD-a o sklapanju TTIP-a prekinuti su nakon američkih 

predsjedničkih izbora 2016., dok su pregovori s Kanadom o CETA-i okončani potpisivanjem 

navedenog sporazuma 30. listopada 2016. u Bruxellesu. CETA je prvi vanjskotrgovinski 

sporazum sklopljen između Europske unije i nekog drugog značajnog gospodarstva 

Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).  Sporazumom se, između ostaloga, 

potiče trgovina i jačaju gospodarski odnosi između EU-a i Kanade te stvaraju uvjeti za 

otvaranje novih radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Pojednostavljuje se međusobno 

poslovanje, ukidaju carine, otvara se pristup ugovorima o javnoj nabavi i novim sektorima 
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kanadskog tržišta usluga te se stvaraju povoljniji uvjeti za ulaganja i zaštitu oznaka 

zemljopisnog podrijetla. 

Na 9. sjednici Odbora za europske poslove održanoj 27. veljače 2017., zajedno s Odborom za 

vanjsku politiku i Odborom za gospodarstvo, CETA-u je predstavio posebni izaslanik 

kanadskog premijera Pierre Pettigrew. Uz čalnice i članove triju saborskih odbora, na sjednici 

su sudjelovali i predstavnici Europske komisije, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 

Ministarstva gospodarstva, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatsko-kanadske poslovne mreže, 

akademske zajednice u Hrvatskoj, sindikata i zainteresiranih udruga civilnog društva.  

Cilj tematske sjednice bio je otvoriti prostor za raspravu o CETA-i širokom krugu dionika te 

im omogućiti da izraze svoja mišljenja i zabrinutosti te na ista dobiju odgovore od 

predstavnika strana izravno uključenih u sklapanje CETA-e. 

Hrvatski sabor je ratificirao CETA-u, odnosno donio Zakon o potvrđivanju sveobuhvatnog 

gospodarskog i trgovinskog sporazuma između Kanade s jedne strane i Europske unije i 

njezinih država članica s druge strane, na sjednici održanoj 30. lipnja 2017.  
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3. SUDJELOVANJE U OBAVLJANJU EUROPSKIH POSLOVA 

Obavljanje europskih poslova u Saboru podrazumijeva aktivnosti koje proizlaze iz članstva 

Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Ovisno o tome postupa li Sabor, odnosno u njegovo 

ime Odbor za europske poslove, izravno prema Europskoj komisiji i ostalim institucijama 

Europske unije, ili svoj utjecaj na procese donošenja odluka na europskoj razini vrši 

neizravno, nadzorom nad stajalištima koja u navedenim procesima zastupa Vlada Republike 

Hrvatske, obavljanje europskih poslova može se podijeliti na posredno i neposredno.  

3.1. Posredno obavljanje europskih poslova 

Posredno obavljanje europskih poslova odnosi se na one postupke putem kojih Sabor nadzire 

djelovanje Vlade u europskim institucijama. Naime, u postupcima donošenja zakonodavnih 

akata na razini Europske unije u ime država članica sudjeluju nacionalne Vlade. Parlamenti 

vrše nadzornu funkciju u skladu s nacionalnim ustavnim uređenjima.  

3.1.1. Razmatranje stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata 

Europske unije 

Tijekom 2017., te sve do 2. ožujka 2018., Odbor za europske poslove je sudjelovao u 

postupku donošenja odluka na europskoj razini razmatranjem stajališta Republike Hrvatske o 

prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije temeljem Radnog programa za razmatranje 

stajališta Republike Hrvatske za 2017. godinu. 

Postupak donošenja Radnog programa za 2017. godinu započeo je prethodnom raspravom o 

djelovanju Sabora u europskim poslovima održanom 2. prosinca 2016. Riječ je o sjednici 

Odbora za europske poslove na koju se pozivaju predsjednik Sabora te predsjednici, odnosno 

predstavnici, svih saborskih radnih tijela i klubova zastupnika. Na prethodnoj raspravi je član 

Europske komisije i povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica predstavio 

Program rada Europske komisije za 2017.   

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova je na sjednici Odbora održanoj 

26. siječnja 2017. predstavio prioritete Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima za 

2017., nakon čega je predsjednik Odbora za europske poslove uputio poziv radnim tijelima da 

obavijeste Odbor za europske poslove o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i 

novim inicijativama iz Programa rada Europske komisije za 2017. iz svog djelokruga, a radi 

donošenja Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017. godinu. 
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Na temelju zaprimljenih prijedloga radnih tijela Odbor za europske poslove je na sjednici 

održanoj 8. ožujka 2017. donio Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske 

za 2017. godinu. U Radni program uključena su ukupno 22 prijedloga zakonodavnih akata 

Europske unije, 16 novih inicijativa iz Programa rada Europske komisije za 2017. te jedan 

strateški dokument EU-a – Bijela knjiga o budućnosti Europe. Sve prijedloge zakonodavnih 

akata Europske unije koji su naknadno objavljeni slijedom neke od inicijativa Europske 

komisije uvrštenih u Radni program za razmatranje stajališta smatra se dijelom Radnog 

programa. 

U skladu s odredbama Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 

europskim poslovima, Koordinacija za vanjske i europske poslove i ljudska prava Vlade 

Republike Hrvatske dostavila je Odboru ukupno 38 stajališta Republike Hrvatske o 

prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije sadržanih u Radnom programu za 2017. 

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

matičnim radnim tijelima radi donošenja mišljenja. 

Slijedom mišljenja radnih tijela Odbor za europske poslove je raspravio i donio zaključke o 

svih zaprimljenih 38 stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata 

Europske unije na temelju kojih je Vlada djelovala u Vijeću (popis u Prilogu Izvješću). 

 

3.1.2. Razmatranje izvješća o sastancima Vijeća Europske unije 

Vlada Republike Hrvatske redovito dostavlja stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća 

Europske unije predsjedniku Sabora, koji ih dostavlja Odboru za europske poslove. Odbor 

potom prosljeđuje predmetna stajališta radnim tijelima koja su matična za pojedine sastave 

Vijeća Europske unije. Sva stajališta o sastancima Vijeća Europske unije stručna služba 

Odbora za europske poslove redovito za informaciju prosljeđuje svim članovima Odbora. 

Na temelju odredaba Članka 10. Zakona o suradnji Hrvatskoag sabora i Vlade Republike 

Hrvatske u europskim poslovima i Članka 157. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za 

europske poslove je održao četiri sjednice na kojima je u proveo saslušanja o održanim 

sastancima Vijeća Europske unije i pripremama za sljedeće sastanke Vijeća održanih tijekom 

2016 i 2017. godine. Svaka od navedenih sjednica bila je organizirana  kao zajednička 

sjednica  s matičnim radnim tijelom. 
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3.1.3. Izvješćivanje o sastancima Europskoga vijeća 

 

Vlada Republike Hrvatske je u skladu s člankom 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i 

Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima redovito obavještavala Odbor za europske 

poslove o sastancima Europskoga vijeća, dostavljajući dnevne redove i prijedloge zaključaka 

Europskoga vijeća kao i stajališta Republike Hrvatske za svaku od točaka dnevnih redova 

sastanaka. 

Predsjednik Vlade redovito je, odmah nakon svakog održanog sastanka Europskoga vijeća, na 

sjednicama Sabora podnosio izvješća o sudjelovanju na navedenim sastancima, koja je Sabor 

prihvatio. 

 

3.2. Neposredno obavljanje europskih poslova 

 

Neposredno obavljanje europskih poslova odnosi se na izravnu komunikaciju između Sabora i 

institucija Europske unije. Utemeljeno je na Ugovoru iz Lisabona te podrazumijeva izravnu 

dostavu prijedloga zakonodavnih i nezakonodavnih akata Europske unije te svih dokumenata 

političke ili pravne naravi nacionalnim parlamentima, provjeru poštovanja načela 

supsidijarnosti, odlučivanje o primjeni klauzule premošćivanja te odlučivanje o izmjenama i 

dopunama Osnivačkih ugovora. U neposredno obavljanje europskih poslova ubraja se i 

politički dijalog, odnosno neformalna razmjena pisanih mišljenja između Sabora i Europske 

komisije. Tijekom 2017. nije pokrenut niti jedan postupak provjere poštovanja načela 

supsidijarnosti. Na razini Europske unije nije bilo prijedloga primjene klauzule premošćivanja 

niti izmjena ili dopuna Osnivačkih ugovora. 

3.2.1. Zaključci Odbora za europske poslove o Bijeloj Knjizi o budućnosti Europe 

Europska komisija je 1. ožujka 2017. predstavila dokument „Bijela knjigu o budućnosti 

Europe - razmatranja i scenariji EU27 do 2025.“, kao svoj doprinos procesu političkog 

promišljanja među 27 šefova država ili vlada, ali i opširnijoj javnoj raspravi o budućnosti 

Europe. Rasprava o budućnosti Europe otvorena je nakon odluke Ujedinjene Kraljevine o 

napuštanju Europske unije. 

Odbor za europske poslove je na 14. sjednici održanoj 7. travnja 2017. raspravljao o Bijeloj 

knjizi o budućnosti Europe, koju je predstavio povjerenik Europske komisije za međunarodnu 
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suradnju i razvoj Neven Mimica. Na sjednici su, uz članove Odbora za europske poslove, 

sudjelovali i predsjednici Odbora za financije i državni proračun te Odbora za rad, mirovinski 

sustav i socijalno partnerstvo, zastupnice u Europskom parlamentu izabrane u Republici 

Hrvatskoj, savjetnik Predsjednice Republike za vanjske i europske poslove, državna tajnica u 

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, članovi Europskog gospodarskog i socijalnog 

odbora iz Republike Hrvatske te predstavnici poslovne zajednice. 

Nakon rasprave provedene na 14. sjednici Odbora za europske poslove i  usuglašavanja među 

članovima Odbora, Odbor za europske poslove je na svojoj 15. sjednici održanoj 20. travnja 

2017. donio Zaključke o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe. 

Odbor je u Zaključcima: i) pozdravio objavu Bijele knjige i napore Komisije u poticanju 

opsežne javne rasprave o  budućnosti Europe kroz pet mogućih scenarija;  ii) istaknuo 

posebnu ulogu i odgovornost nacionalnih parlamenata i vlada u približavanju Unije 

građanima te pozvao na otvorenu javnu raspravu o budućnosti Europske unije i položaju 

Republike Hrvatske u Uniji; iii) izrazio mišljenje da jačanje demokratskog legitimiteta i 

odgovornost institucija Unije prema građanima treba biti temelj svakog scenarija i svake 

rasprave o reformi Europske unije i naglasio da uključivost i ravnopravnost država članica 

trebaju biti ključna načela izgradnje buduće Europske unije, a potpuno jasni kriteriji i jednaka 

pravila za sve države članice moraju biti temeljne odrednice svake daljnje suradnje i 

organiziranja unutar Unije; iv) ocijenio politiku proširenja Europske unije u Jugoistočnoj 

Europi strateškim interesom Republike Hrvatske te pozvao Vladu Republike Hrvatske da 

nastavi ulagati napor kako bi proširenje bilo jedna od prioritetnih politika Unije te naglasio 

važnost individualnog vrednovanja napretka država kandidatkinja i potencijalnih 

kandidatkinja za članstvo, uz stav da njihovo povezivanje ne bi doprinijelo ubrzanju procesa 

ulaska u članstvo i v) predložio održavanje rasprave o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe na 

sjednici Hrvatskoga sabora te se obvezao kroz konkretne mjere, provedbom internetskog 

savjetovanja i održavanjem javnih tribina, doprinijeti otvorenoj javnoj raspravi u kojoj će 

sudjelovati što veći broj građana Republike Hrvatske. 

Odbor je Zaključke dostavio predsjedniku Sabora, a u okviru političkoga dijaloga i 

predsjednicima Europske komisije i Europskog parlamenta te predsjedavajućem Vijeća. 

Europska komisija dostavila je odgovor na Zaključke Odbora za europske poslove 10. srpnja 

2018. U svojem odgovoru Komisija je između ostaloga naglasila da je postizanje 

demokratičnije Europske unije jedan od njezinih prioriteta od samoga početka mandata te da 
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je ravnopravnost država članica među vodećim načelima Komisije. Europska komisija 

također je pozdravila podršku koju je Odbor izrazio politici proširenja Europske unije. 

Slijedom posljednje točke Zaključaka predsjednik Odbora Domagoj Ivan Milošević i 

potpredsjednik Odbora Bojan Glavašević započeli su, u suradnji sa Studentskim zborom 

Sveučilišta u Zagrebu, s održavanjem debata o aktualnim europskim pitanjima za studente, u 

ciklusu naslovljenom „Ja EUropljanin“. Prva debata održana je 13. prosinca 2017. u Zagrebu, 

s temom „Postoji li europski identitet“.  

3.2.2. Politički dijalog 

U okviru političkog dijaloga Odbor za europske poslove je, uz Zaključke o Bijeloj knjizi o 

budućnosti Europe, Europskoj komisiji dostavio i Radni program za razmatranje stajališta 

Republike Hrvatske za 2018. godinu. Naime, s obzirom da značajan broj nacionalnih 

parlamenata država članica Europske unije u skladu s vlastitim procedurama vrši odabir 

prioriteta u europskim poslovima, Komisija je pozvala parlamente da joj za informaciju 

dostavljaju svoje prioritete. 

Uz Odbor za europske poslove, u politički dijalog uključio se i Odbor za zdravstvo i socijalnu 

politiku Hrvatskoga sabora, koji je na svojoj 14. sjednici održanoj 6. travnja 2017. donio 

Mišljenje o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 

2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti 

karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2016) 248 i Prijedlogu direktive 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na 

radu COM (2017) 11. Europska komisija dostavila je Odgovor na Mišljenje Odbora za 

zdravstvo i socijalnu politiku 15. rujna 2017. 

3.2.3. 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 2017. vršena isključivo putem 

elektroničkog sustava eTrustEx, kojem pristup imaju službenici Odbora za europske poslove i 

Ureda za međunarodne i europske poslove. 
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Tijekom 2017. Saboru je dostavljeno ukupno 711 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 

međuparlamentarnu razmjenu informacija. Stručna služba Odbora redovito je obavještavala 

članove Odbora o pojedinim izravno dostavljenim dokumentima EU-a. 

U suradnji sa Službom za medije Hrvatskoga sabora, a u sklopu planirane nadogradnje 

službenih internetskih stranica Hrvatskoga sabora, osmišljeno je novo aplikativno rješenje za 

objavu i praćenje izravno dostavljenih dokumenata Europske unije, kao i daljnje postupanje 

po istima. Nova baza izravno dostavljenih dokumenata trenutačno je u testnoj fazi te će biti 

objavljena zajedno s novim internetskim stranicama Sabora.  

3.2.4. 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 redovito su unošene informacije o radu na dokumentima 

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

tijelima, na hrvatskom i na engleskom jeziku. Putem IPEX-a objavljena su i mišljenja 

dostavljena Europskoj komisiji u okviru političkog dijaloga, zajedno s odgovorima Komisije, 

također na hrvatskom i na engleskom jeziku.  

Poslove korespondenata Hrvatskoga sabora za IPEX obavljali su tajnica Odbora za europske 

poslove i savjetnik u Odjelu za europske poslove Ureda za međunarodne i europske poslove, 

koji je sudjelovao na sastancima korespondenata za IPEX održanima u prosincu 2016. u 

Luxembourgu te u studenome 2017. u Bratislavi. Hrvatski sabor redovito je sudjelovao, 

zajedno s nacionalnim parlamentima svih država članica Europske unije, u sufinanciranju 

IPEX-a.  
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4. SURADNJA S RADNIM TIJELIMA HRVATSKOGA SABORA 

 

Suradnja Odbora za europske poslove s matičnim radnim tijelima odvijala se tijekom 2017. 

godine u postupcima donošenja Radnog programa za 2017., razmatranja stajališta Republike 

Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata i razmatranja izvješća Vlade o sastancima Vijeća 

Europske unije. 

 

4.1. Suradnja u postupku donošenja Radnog programa za 2017. godinu 

 

U postupku donošenja Radnog programa za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 

2017. 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 2017. godinu: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku; Odbor za zaštitu okoliša i prirode; 

Odbor za obranu; Odbor za financije i državni proračun; Odbor za pravosuđe; Odbor za 

unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost; Odbor za gospodarstvo; Odbor za ljudska prava i 

prava nacionalnih manjina; Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu; Odbor za 

poljoprivredu; Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za obitelj, 

mlade i sport. 

 

4.2. Suradnja u postupku razmatranja stajališta Republike Hrvatske  

 

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

stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije redovito 

uključivao matična radna tijela Sabora, koja su u 2017. godini ukupno raspravila 31 stajalište 

Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije iz Radnog programa 

za razmatranje stajališta za 2017. godinu. Radna tijela donijela su ukupno 43 mišljenja o 31 

stajalištu Republike Hrvatske, dok je Odbor za europske poslove samostalno donio zaključke 

o sedam stajališta o kojima se matična radna tijela nisu očitovala. 

 

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

 

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

zajedničke sjednice na kojima su razmatrana izvješća Vlade o sastancima Vijeća Europske 
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unije. S Odborom za poljoprivredu održana je jedna zajednička sjednica, dok su s Odborom 

za vanjsku politiku održane tri sjednice. 

 

4.4. Suradnja u postupku naknadnog imenovanja člana Vlade 

 

Odbor za europske poslove i Odbor za vanjsku politiku su, u skladu sa stavcima 6. i 7. Članka 

119. Poslovnika, održali zajedničku sjednicu 19. lipnja 2017. na kojoj su raspravljali o 

Prijedlogu za iskazivanje povjerenja mr. sc. Mariji Pejčinović Burić za obavljanje dužnosti 

potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice vanjskih i europskih poslova. Nakon 

provedene rasprave odbori su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da iskaže povjerenje mr. 

sc. Mariji Pejčinović Burić za obavljanje navedenih dužnosti.  
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5. SURADNJA S INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EUROPSKE UNIJE 

5.1. 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, članica Europskog parlamenta Dubravka Šuica 

sudjelovala je na 2., 4., 6., 12. i 14. sjednici Odbora; Davor Škrlec sudjelovao je na 19. i 21. 

sjednici, Ivica Tolić na 6., a Ruža Tomašić na 14. sjednici Odbora za europske poslove. 

Većini sjednica Odbora za europske poslove prisustvovali su asistenti pojedinih članova 

Europskog parlamenta.  

U suradnji s članom Europskog parlamenta Davorom Škrlecom i Europskim forumom za 

obnovljive izvore energije (EUFORES) u Saboru je 31. ožujka 2017. održana radionica s 

temom „Prilike i izazovi Europske energetske unije - energetska učinkovitost i obnovljivi 

izvori energije u Hrvatskoj“. Cilj radionice bio je približavanje politike energetske 

učinkovitosti u Europi i osvješćivanje šire javnosti o važnosti korištenja obnovljivih izvora 

energije u kontekstu održivog razvoja. Na radionici su sudjelovali saborski zastupnici, 

predstavnici Europskog parlamenta, Europske komisije, Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike, gospodarskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva. 

5.2. Suradnja s Europskom komisijom 

Odbor za europske poslove je od početka devetoga saziva Sabora do kraja 2017. godine 

zajedno s matičnim radnim tijelima održao sastanke s ukupno sedam članova Europske 

komisije: Nevenom Mimicom, Elzbietom Bienkowskom, Vytenisom Andriukaitisom, Philom 

Hoganom,  Ceciliom Malmstrom, Corinom Cretu te s visokom predstavnicom Europske unije 

za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini. 
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6. USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA  

Usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije 

uređeno je Poslovnikom Hrvatskog sabora, člancima 177. i 206., a Odbor za europske poslove 

u skladu s ovlastima iz članka 65. Poslovnika kontinuirano prati postupak usklađivanja 

zakonodavstva.  

 

Hrvatski sabor je 14. srpnja 2017. donio Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske 

s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu. Odbor za europske poslove je, na 

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

plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije 

za 2017. godinu kao matično radno tijelo na sjednici održanoj 1. veljače 2017.  

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

za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2017. godinu, predvidio je donošenje ukupno 

71 zakona kojim se preuzima pravna stečevina Europske unije.  

Ukupno je od početka devetoga saziva do kraja 2017. godine Sabor donio 64 zakona kojima 

se preuzima pravna stečevina i stvaraju uvjeti za njezinu provedbu.  
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7. MEĐUNARODNA SURADNJA 

U skladu s odredbama Članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za europske poslove 

sudjeluje u radu Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije te 

surađuje s Europskim parlamentom i odborima za europske poslove nacionalnih parlamenata. 

7.1. 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 od studenoga 

2016. do kraja 2017. godine.  

Predsjednik Odbora Domagoj Ivan Milošević i tadašnji potpredsjednik Odbora Tomislav 

Saucha sudjelovali su od 13. do 15. studenoga 2016. u Bratislavi na LVI. sastanku COSAC-a. 

Sastanak je bio organiziran kroz pet tematskih rasprava, o statusu ispunjavanja prioriteta 

slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije, ulozi nacionalnih parlamenata u EU-u, 

Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu, energetskoj uniji te osiguranju 

vanjskih granica Europske unije u kontekstu migrantske krize. 

Parlament Malte organizirao je dva sastanka COSAC-a tijekom malteškog predsjedanja 

Vijećem Europske unije. Na sastanku predsjednika Odbora uključenih u COSAC održanom 

na Malti 22. i 23. siječnja 2017. Odbor za europske poslove također su predstavljali 

predsjednik Domagoj Ivan Milošević i potpredsjednik Tomislav Saucha. Teme su bile 

prioriteti malteškog predsjedanja Vijećem i Program rada Europske komisije za 2017. godinu. 

Plenarni, LVII. sastanak COSAC-a, održan je od 28. do 30. svibnja 2017. također na Malti. 

Uz predsjednika Odbora na sastanku je sudjelovao novi potpredsjednik Odbora Bojan 

Glavašević, a na dnevnom redu su bili pregled ispunjavanja prioriteta malteškog 

predsjedništva, uloga nacionalnih parlamenata u budućnosti Europe, status provedbe postupka 

povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz članstva u Europskoj uniji, integrirana pomorska politika 

Europske unije te borba protiv krijumčarenja ljudima u migrantskoj krizi. 

U drugoj polovini 2017. Vijećem EU-a predsjedala je Estonija. Sastanak predsjednika odbora 

uključenih u COSAC održan je 9. i 10. srpnja u Tallinnu, uz sudjelovanje članova Odbora za 

europske poslove Mire Kovača i Joška Klisovića, ujedno predsjednika i potpredsjednika 

Odbora za vanjsku politiku. Teme o kojima se raspravljalo bile su prioriteti estonskog 

predsjedanja Vijećem te potencijali takozvanih startupova. 
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LVIII. sastanak COSAC-a održan je u Tallinnu od 26. do 28. studenoga 2018., uz 

sudjelovanje potpredsjednika Odbora za europske poslove Bojana Glavaševića. Na dnevnom 

redu bili su: budućnost Europske unije, približavanje EU-a građanima, jedinstveno digitalno 

tržište i razvoj e-usluga, izgradnja sigurnosne unije te vanjska dimenzija migracija, odnosno 

zaustavljanje nezakonitih migracijskih tokova. 

7.1.1. Obveze Odbora za europske poslove u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskoga 

predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja – 30. lipnja 2020.) 

Sastanci COSAC-a održavaju se dva puta tijekom svakog šestomjesečnog predsjedanja 

Vijećem EU-a u državi predsjedateljici, jednom u formatu sastanka predsjednika odbora, na 

kojem u skladu s Poslovnikom COSAC-a sudjeluju po jedan ili dva člana parlamentarnih 

odbora nadležnih za europske poslove, te jednom na plenarnom sastanku, na kojem sudjeluje 

do šest članova odbora iz svake države članice EU-a te do tri člana nadležnih odbora 

parlamenata država kandidatkinja i gostujućih država.  

Odbor za europske poslove će slijedom navedenoga biti domaćin sastanka predsjednika 

odbora uključenih u COSAC krajem siječnja ili u veljači 2020., te LXIII. sastanka COSAC-a, 

krajem svibnja ili tijekom lipnja 2020. godine. Odbor za europske poslove će također biti 

zadužen za sazivanje i predsjedanje navedenim sastancima COSAC-a tijekom hrvatskog 

predsjedanja Vijećem EU-a. U rad predsjedničke trojke COSAC-a Odbor se uključuje tijekom 

finskog predsjedanja Vijećem, u drugoj polovini 2019. godine, te ostaje njezinim članom do 

kraja 2020., odnosno do okončanja njemačkog predsjedanja Vijećem EU-a. U istom 

osamnaestomjesečnom razdoblju, od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2020., Sabor bi, u skladu 

s Poslovnikom COSAC-a, trebao imenovati jednog službenika u Tajništvo COSAC-a. 

Plenarni sastanak COSAC-a je najveća konferencija u okviru parlamentarne dimenzije 

predsjedanja, a često i okviru cjelokupnog predsjedanja. Riječ je o jedinoj konferenciji na 

parlamentarnoj razini koja podrazumijeva puni jezični režim, odnosno prevođenje na sve 

službene jezike Europske unije. 

7.2. Bilateralni posjeti inozemstvu 

7.2.1. Posjet Crnoj Gori 

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević te članovi Odbora Joško 

Klisović i Irena Petrijevčanin Vuksanović boravili su od 3. do 5. travnja 2017. u radnom 
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posjetu Crnoj Gori, na poziv crnogorskog ministra europskih poslova Aleksandra Andrije 

Pejovića. 

Trodnevni radni posjet započeo je sastankom s ministrom Pejovićem koji je zahvalio 

Hrvatskoj i Hrvatskom saboru na kontinuiranoj podršci crnogorskim aspiracijama prema 

članstvu u Europskoj uniji i pruženoj stručnoj pomoći. Ukratko je predstavio status 

crnogorskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji te ratifikacije Protokola o pristupanju 

Crne gore NATO-u. Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević 

izrazio je punu podršku Crnoj Gori na euroatlantskom putu, osobito izrazivši zadovoljstvo 

skorašnjim članstvom Crne Gore u NATO savezu. Sugovornici su se složili da trenutačna 

situacija u Europskoj uniji ne pogoduje Crnoj Gori, kao niti politici proširenja općenito. 

Klisović i Petrijevčanin Vuksanović su ukazali na važnost zadržavanja individualnog pristupa 

prema državama kandidatkinjama za članstvo, bez svrstavanja u određene „pakete“. 

Izaslanstvo Odbora za europske poslove sastalo se nadalje s predsjednikom Skupštine Crne 

Gore Ivanom Brajovićem, predsjednikom Odbora za europske integracije Adrijanom 

Vuksanovićem i članovima Odbora, predsjednikom Odbora za međunarodne odnose i 

iseljenike Andrijom Nikolićem te s predsjednikom Odbora za ekonomiju, financije i budžet 

Vujicom Lazovićem i članovima Odbora. Izaslanstvo saborskog Odbora za europske poslove 

je u razgovorima istaknulo hrvatsku predanost nastavku politike proširenja Europske unije, 

kojom se ujedno širi i prostor stabilnosti. Hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije u 

prvoj polovini 2020. godine istaknuto je kao prilika za davanje dodatnog poticaja proširenju. 

Sugovornici su tijekom sastanaka obostrano izrazili zadovoljstvo prijateljskim odnosima 

između Crne Gore i Hrvatske, kao primjerom dobrosusjedskih odnosa u kojima se otvorena 

pitanja rješavaju dijalogom i suradnjom. U nastavku radnog posjeta izaslanstvo Odbora 

sastalo se s predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeće Crne Gore sa sjedištem u Tivtu, s 

kojima se razgovaralo o položaju hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori. 

Posljednjeg dana posjeta član Odbora za europske poslove i potpredsjednik Odbora za 

vanjsku politiku Joško Klisović razgovarao je s ministricom bez portfelja u crnogorskoj vladi 

i predsjednicom Hrvatske građanske inicijative Marijom Vučinović. Boravak u Crnoj Gori 

zaključen je sudjelovanjem Joška Klisovića i hrvatskog veleposlanika u Crnoj Gori Veselka 

Grubišića na panel raspravi u podgoričkom EU info centru s temom „Razmjenom iskustva do 

članstva: kako Hrvatska pomaže Crnoj Gori“. 
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7.2.2. Posjet Ankari 

Predsjednik Odbora Domagoj Ivan Milošević, potpredsjednik Bojan Glavašević i predsjednik 

Odbora za vanjsku politiku i član Odbora za europske poslove Miro Kovač boravili su od 14. 

do 16. studenoga 2017. u službenom posjetu Ankari, na poziv predsjednika Odbora za 

harmonizaciju s Europskom unijom Velike nacionalne skupštine Turske Mehmeta Kasima 

Gulpinara. 

Izaslanstvo se u Ankari sastalo i s predsjednikom turske Skupštine Ismailom Kahramanom, 

ministrom europskih poslova Omerom Celikom, predsjednikom parlamentarnog Odbora za 

javne radove, obnovu, promet i turizam Habibom Solukom, voditeljem Tursko-hrvatske 

međuparlamentarne skupine prijateljstva Ismailom Bilenom te sa zamjenikom podtajnika za 

europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Mehmetom Kemalom Bozayem. Svi su 

sugovornici zahvalili Hrvatskoj na podršci koju pruža Turskoj u eurointegracijskom procesu 

te su izrazili zadovoljstvo prijateljskim odnosima dviju zemalja. 

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević istaknuo je predanost 

Hrvatske suradnji s državama jugoistočne Europe i nastavku pružanja podrške Turskoj u 

pretpristupnom procesu. Izrazio je razumijevanje za poteškoće s kojima se Turska susrela 

nakon pokušaja državnog udara u srpnju prošle godine. Mehmet Kasim Gulpinar je naglasio 

kako sve političke snage u Turskoj ostaju predane putu prema Europskoj uniji, ali i bojazan da 

su pojedine države članice odustale od mogućnosti proširenja na Tursku. 

Predsjednik turske Skupštine Ismail Kahraman rekao je kako događaji koji su uslijedili nakon 

pokušaja državnoga udara ne bi smjeli biti isprika za odnos koji neke države članice EU-a 

imaju prema Turskoj. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku i član Odbora za europske 

poslove Miro Kovač ocijenio je nerealnom mogućnost prekida pristupnih pregovora između 

EU-a i Turske te je pozvao tursku stranu da nastavi s usklađivanjem zakonodavstva s 

europskom pravnom stečevinom. Potpredsjednik Odbora za europske poslove Bojan 

Glavašević je, uz izraze podrške demokratski izabranoj turskoj vlasti, pozvao na nastavak 

napora u dostizanju visokih demokratskih standarda u Turskoj. 

Među istaknutim temama razgovora bilo je i stanje u Bosni i Hercegovini. Turski su 

sugovornici naglasili važnost Hrvatske kao čimbenika stabilnosti u BiH te su izrazili punu 

podršku jedinstvenosti i nedjeljivosti te zemlje. Izaslanstvo Odbora za europske poslove 



 

23 
 

zamolilo je tursku stranu za podršku promjenama bosanskohercegovačkog izbornog zakona, 

kojima bi se pravodobno provela odluka Ustavnog suda BiH. 

Razgovaralo se i o gospodarskoj suradnji, prometu i turističkoj razmjeni između Turske i 

Hrvatske. Obostrano je ocijenjeno kako u gospodarskom smislu ima prostora za daljnje 

unaprjeđenje odnosa između dvaju zemalja, osobito kada je riječ o prometnom povezivanju i 

infrastrukturnim projektima. 
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8. STRUČNA SLUŽBA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE 

Tijekom 2017. godine stručnu službu Odbora za europske poslove činile su tajnica Odbora, 

dvije savjetnice i administrativna tajnica, odnosno Odbor je djelovao s upražnjenim jednim 

savjetničkim radnim mjestom sistematiziranom 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 određene poslove za Sabor u cjelini, odnosno za sve zastupnike i Službe, 

što se prvenstveno odnosi na 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 surađuje s Odjelom za europske poslove Ureda za međunarodne i 

europske poslove. Zajedno sa službenicima Odjela za europske poslove, službenice Odbora 

sudjeluju u izradi Biltena o europskim poslovima u Saboru koji u elektroničkom obliku izlazi 

od rujna 2014. Također, stručna služba Odbora osobito usko surađuje s predstavnicom Sabora 

u Europskom parlamentu. Službenice Odbora redovito su nazočile sjednicama radnih tijela 

Sabora na kojima se raspravljalo o dokumentima Europske unije. 

Stručna služba Odbora surađuje 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. …“, 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 2017. godini nastavljena je suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te je 

savjetnica u Odboru redovito sudjelovala na tjednim sastancima Koordinacije Vlade 

Republike Hrvatske za vanjske i europske poslove i ljudska prava, na kojima se usuglašavaju 

stajališta Republike Hrvatske.  

Usklađeno 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.  
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9. PLANIRANE AKTIVNOSTI ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE U 2018. 

GODINI 

U 2018. Republika Hrvatska obilježava pet godina članstva u Europskoj uniji, što 

podrazumijeva i petu godišnjicu djelovanja Odbora za europske poslove. Tijekom navedenog 

razdoblja Sabor se prilagodio ulozi nacionalnog parlamenta države članice Europske unije, u 

kojoj aktivno sudjeluje u donošenju nove pravne stečevine Europske unije. Odbor za europske 

poslove redovito je izvršavao ovlasti iz Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade 

Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Na europskoj razini 2018. je posljednja puna godina rada u institucijskom ciklusu, odnosno u 

trenutačnom sazivu Europskog parlamenta i mandatu Europske komisije pod predsjedanjem 

Jean-Claude Junckera. Izbori za zastupnike u Europskom parlamentu održat će se u razdoblju 

od 23. do 26. svibnja 2019. S obzirom na navedeno, tijekom ove godine zamjetna je 

intenzivnija zakonodavna aktivnost na europskoj razini i pojačan priljev prijedloga 

zakonodavnih i nezakonodavnih akata te ostalih dokumenata Europske unije. 

Odbor za europske poslove nastavit će redovito pratiti sve procese na europskoj razini te 

neposredno i posredno obavljati europske poslove, u skladu sa zakonskim i poslovničkim 

odredbama. Posebnu pažnju Odbor će posvetiti pregovorima o donošenju Višegodišnjeg 

financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2021. do 2027. godine te pripremama za 

sudjelovanje u parlamentarnoj dimenziji predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije u 

prvoj polovini 2020. Odbor će također nastaviti pratiti proces povlačenja Ujedinjene 

Kraljevine iz članstva u Europskoj uniji. 

Prioritet u međunarodnim aktivnostima će, uz redovito sudjelovanje na sastancima COSAC-a, 

biti suradnja s državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u 

Europskoj uniji iz regije Jugoistočne Europe. 
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10. ZAKLJUČAK 

Nakon zaključivanja sedmog saziva i provedenih izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru 

2015., konstituiranja i zaključivanja osmog saziva, te provedenih prijevremenih izbora 2016. i 

konstituiranja devetog saziva Sabora, 2017. je prva godina djelovanja Odbora za europske 

poslove u punom opsegu nakon 2014. 

Odbor je od konstituiranja devetog saziva Sabora do kraja 2017. godine između ostaloga 

održao 23. sjednice, uputio u razmatranje 38 stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima 

zakonodavnih akata Europske unije, donio 38 zaključaka o stajalištima, proslijedio matičnim 

radnim tijelima stajališta o svim održanim sastancima Vijeća Europske unije u navedenom 

razdoblju, uputio Europskoj komisiji dva podneska u okviru političkog dijaloga, redovito 

sudjelovao na sastancima COSAC-a te ostvario dva bilateralna posjeta inozemstvu. 

U 2018. godini Odbor nastavlja s izvršavanjem svojih zakonskih i poslovničkih ovlasti te se 

osobito okreće pripremama za obveze koje će imati tijekom parlamentarne dimenzije 

predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. 
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Prilog Izvješću o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 28. listopada 2016. 

do 31. prosinca 2017. 

 

Pregled provedbe Radnog programa za razmatranje stajališta Republike 

Hrvatske za 2017. godinu 

 

D.E.U. 

br. 

Oznaka akta Naziv prijedloga zakonodavnog akta 

Europske unije 

Mišljenja radnih tijela 

 

Zaključak 

OEP 

17/001 COM (2016) 

731 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o uspostavi 

europskog sustava za informacije o 

putovanjima i njihovu odobrenju 

(ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 

515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 

2016/794 i (EU) 2016/1624  

Odbor za pravosuđe 

29. 3.2017. 
7.7.2017. 

17/002 COM (2016) 

819  

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o uzajamnom 

priznavanju naloga za zamrzavanje i 

oduzimanje  

Odbor za pravosuđe 

2. 5.2017. 
7.7.2017. 

17/003 COM (2016) 

826 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja 

novca sredstvima kaznenog prava  

Odbor za pravosuđe 

2.5.2017. 
7.7.2017. 

17/004 COM (2016) 

625 

Prijedlog odluke Europskog 

parlamenta i Vijeća o zajedničkom 

okviru za pružanje boljih usluga za 

vještine i kvalifikacije (Europass) i o 

stavljanju izvan snage Odluke br. 

2241/2004/EZ  

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

31. 3.2017. 

7.7.2017. 

17/005 COM (2016) 

765 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2010/31/EU o energetskim 

svojstvima zgrada  

Odbor za  gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

28.9.2017. 

17.11.2018. 

17/006 COM (2016) 

761 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2012/27/EU o energetskoj 

učinkovitosti  

Odbor za  gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode  

28.9.2017. 

17.11.2018. 

17/007 COM (2016) 

759 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o upravljanju 

energetskom unijom, izmjeni Direktive 

94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, 

Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 

663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, 

Direktive 2009/73/EZ, Direktive 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

28.9.2017. 

17.11.2018. 
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Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 

2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, 

Direktive 2013/30/EU i Direktive 

Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju 

izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013  

17/008 COM (2016) 

864  

 

 

 

 

COM (2016) 

861 

 

 

COM (2016) 

862  

 

 

 

 

 

COM (2016) 

863 

i) Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o zajedničkim 

pravilima za unutarnje tržište 

električne energije (preinaka); 

ii)Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o unutarnjem 

tržištu električne energije (preinaka); 

iii)Prijedlog Uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o pripremljenosti 

za rizike u sektoru električne energije i 

stavljanju izvan snage Direktive 

2005/89/EZ; 

iv)Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o osnivanju 

Agencije Europske unije za suradnju 

energetskih regulatora (preinaka). 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

28.9.2017. 

 

17.11.2018. 

17/009 COM (2016) 

589 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba 

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

283/2014 u pogledu promicanja 

internetske povezivosti u lokalnim 

zajednicama 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

24.3.2017. 

21.6.2017. 

17/010 COM (2016) 

591 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela 

europskih regulatora za elektroničke 

komunikacije  

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

24.3.2017. 

 

21.6.2017. 

17/011 COM (2016) 

248  

 

COM (2017) 

11 

i) Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2004/37/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od 

rizika zbog izloženosti karcinogenim 

ili mutagenim tvarima na radu; 

ii) Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika 

od rizika zbog izloženosti 

karcinogenim ili mutagenim tvarima 

na radu. 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

31.03.2017. 

 

Odbor za zdravstvo i 

socijalnu politiku 

6.4.2017. 

6.10.2017. 

17/012 COM (2016) 

590 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o Europskom 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 
21.6.2017. 



3 
 

zakoniku elektroničkih komunikacija 

(preinaka)  

24.3.2017. 

17/013 COM (2016) 

786 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o integriranoj 

statistici na razini poljoprivrednih 

gospodarstava i stavljanju izvan snage 

uredaba (EU) br. 1166/2008 i (EZ) br. 

1337/2011  

Odbor za poljoprivredu 

24.3.2017. 
7.7.2017. 

17/014 COM (2017) 

10 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o poštovanju 

privatnog života i zaštiti osobnih 

podataka u elektroničkim 

komunikacijama te stavljanju izvan 

snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o 

privatnosti i elektroničkim 

komunikacijama) 

Odbor za pravosuđe 

-bez očitovanja- 

 

Odbor za ljudska prava i 

prava nacionalnih manjina 

02.05.2017. 

21.6.2017. 

17/015 COM (2016) 

821 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o provedbi 

Direktive 2006/123/EZ o uslugama na 

unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje 

postupak obavješćivanja kad je riječ o 

sustavima ovlašćivanja i zahtjevima 

povezanima s uslugama te o izmjeni 

Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) 

br. 1024/2012 o administrativnoj 

suradnji putem Informacijskog sustava 

unutarnjeg tržišta  

Odbor za zakonodavstvo 

-bez očitovanja- 

 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

6.10.2017. 

17/016 COM (2016) 

822 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o ispitivanju 

proporcionalnosti prije donošenja 

novih propisa kojima se uređuju 

profesije  

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

6.10.2017. 

17/017 COM (2017) 

142 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju 

tijela država članica nadležnih za 

tržišno natjecanje za učinkovitije 

provođenje pravila i osiguravanje 

pravilnog funkcioniranja unutarnjeg 

tržišta 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

6.10.2017. 

17/018 COM (2016) 

823  

 

COM (2016) 

824 

i) Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o pravnom i 

operativnom okviru za europsku e-

karticu usluga uvedenu Uredbom ... 

[Uredba o europskoj kartici usluga] 

COM (2016) 823;  

 

ii) Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o uvođenju 

europske e-kartice usluga i povezanih 

administrativnih usluga COM (2016) 

824. 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

6.10.2017. 

17/019 COM (2016) 

825   

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o kontrolama 

gotovine koja se iznosi iz Unije ili 

unosi u Uniju i stavljanju izvan snage 

Odbor za financije i državni 

proračun 

13.07.2017. 

 

6.10.2017. 



4 
 

Uredbe (EZ) br. 1889/2005   Odbor za pravosuđe 

-bez očitovanja- 

17/020 COM (2016) 

757 

 

 

 

 

 

COM (2016) 

756   

i) Prijedlog direktive Vijeća o 

izmjeni direktive 2006/112/EZ i 

Direktive 2009/132/EZ u pogledu 

određenih obveza poreza na dodanu 

vrijednost za isporuke usluga i prodaju 

robe na daljinu COM (2016) 757; 

 

ii) Prijedlog provedbene uredbe 

Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe 

Vijeća (EU) br. 282/2011 o 

utvrđivanju provedbenih mjera za 

direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom 

sustavu poreza na dodanu vrijednost 

COM (2016) 756. 

Odbor za financije i državni 

proračun 

13.07.2017. 

6.10.2017. 

17/021 COM (2016) 

593 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o autorskim 

pravima na jedinstvenom digitalnom 

tržištu 

Odbor za informiranje, 

informatizaciju i medije 

-bez očitovanja- 

 

2.3.2018. 

17/022 COM (2016) 

594 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o utvrđivanju 

propisa o ostvarivanju autorskog prava 

i srodnih prava koja se 

primjenjuju na određena internetska 

emitiranja organizacija za radiodifuziju 

te 

reemitiranja televizijskih i radijskih 

programa 

Odbor za informiranje, 

informatizaciju i medije 

-bez očitovanja- 

 

2.3.2018. 

17/023 COM (2017) 

275 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 1999/62/EZ o naknadama 

koje se naplaćuju za korištenje 

određenih infrastruktura za teška 

teretna vozila 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode  

16.11.2017. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

8.11.2017. 

 

 

31.1.2018. 

17/024 COM (2017) 

277 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EZ) br. 561/2006 s obzirom na 

minimalne zahtjeve u pogledu 

maksimalnih dnevnih i tjednih 

vremena vožnje, minimalnih stanki te 

dnevnih i tjednih razdoblja odmora i 

Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na 

pozicioniranje s pomoću tahografa 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode  

16.11.2017. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

8.11.2017. 

 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

25.10.2017. 

 

 

 

31.1.2018. 

17/025 COM (2017) 

278 

Prijedlog direktive Europskog Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode  

 

31.1.2018. 
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parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2006/22/EZ u vezi sa 

zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju 

posebnih pravila u pogledu Direktive 

96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za 

upućivanje vozača u sektoru cestovnog 

prometa 

16.11.2017. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

8.11.2017. 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

25.10.2017. 

 

17/026 COM (2017) 

280 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o 

interoperabilnosti elektroničkih 

sustava za naplatu cestarine i 

olakšavanju prekogranične razmjene 

informacija o vožnji bez plaćanja 

pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode  

16.11.2017. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

8.11.2017. 

 

 

31.1.2018. 

17/027 COM (2017) 

281 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 

1072/2009 radi njihova prilagođavanja 

kretanjima u sektoru 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode  

16.11.2017. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

8.11.2017. 

 

 

31.1.2018. 

17/028 COM (2017) 

282 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2006/1/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća o korištenju vozila 

unajmljenih bez vozača za cestovni 

prijevoz  tereta 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

16.11.2017. 

 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

8.11.2017. 

 

 

 

31.1.2018. 
 

17/029 COM (2017) 

262 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o utvrđivanju 

pravnog okvira Europskih snaga 

solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 

1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) 

br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, 

(EU) br.1306/2013 i Odluke br. 

1313/2013/EU 

Odbor za obitelj, mlade i 

sport  

17.11.2017. 

 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

25.10.2017. 

 

 

 

 

16.2.2018. 

17/030 COM (2017) 

253 

Prijedlog direktive Europskog 

parlamenta i Vijeća o ravnoteži između 

poslovnog i privatnog života roditelja i 

skrbnika i o stavljanju izvan snage 

Direktive Vijeća 2010/18/EU 

Odbor za obitelj, mlade i 

sport  

17.11.2017. 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

25.10.2017. 

 

16.2.2018. 
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Izmjena stajališta poslana 

odborima  5.12.2017. 

17/031 COM (2017) 

257 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o utvrđivanju 

uvjeta i postupaka prema kojima 

Komisija može od poduzeća i 

udruženja poduzeća zatražiti 

informacije u vezi s unutarnjim 

tržištem i povezanim područjima 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

 

16.02.2018. 

17/032 COM (2017) 

329 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o usklađivanju 

bruto nacionalnog dohotka po tržišnim 

cijenama (Uredba o BND-u) kojom se 

stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 

89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća 

(EZ, Euratom) br. 1287/2003 

Odbor za financije i državni 

proračun 

28.11.2017. 

2.3..2018. 

17/033 COM (2016) 

815 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EZ) br. 883/2004 o koordinaciji 

sustava socijalne sigurnosti i Uredbe 

(EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju 

postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 

883/2004 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

17.10.2017. 

 

Izmjena stajališta poslana 

Odboru 5.12.2017. 

16.2.2018. 

17/034 COM (2017) 

256 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o uspostavi 

jedinstvenog digitalnog pristupnika 

kao izvora informacija, postupaka, 

usluga podrške i otklanjanja poteškoća 

te o izmjeni Uredbe (EU) br. 

1024/2012 

Odbor za gospodarstvo 

-bez očitovanja- 

 

 

16.2.2018. 

17/035 COM (2017) 

208 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 648/2012 u pogledu obveze 

poravnanja, obustave obveze 

poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, 

tehnika smanjenja rizika za ugovore o 

OTC izvedenicama čije se poravnanje 

ne obavlja posredstvom središnje 

druge ugovorne strane, registracije i 

nadzora trgovinskih repozitorija i 

zahtjeva za trgovinske repozitorije 

Odbor za financije i državni 

proračun 

26.1.2018. 

 

2.3.2018. 

17/036 COM (2017) 

331 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 1095/2010 o osnivanju 

europskog nadzornog tijela 

(Europskog nadzornog tijela za 

Odbor za financije i državni 

proračun 

25.1.2018. 

2.3.2018. 
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vrijednosne papire i tržišta kapitala) i 

izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u 

pogledu postupaka i tijela uključenih u 

izdavanje odobrenja za rad središnjim 

drugim ugovornim stranama i zahtjeva 

za priznavanje središnjih drugih 

ugovornih strana trećih zemalja 

 

17/037 COM (2017) 

343 

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o paneuropskom 

osobnom mirovinskom proizvodu 

(PEPP) 

Odbor za  financije i 

državni proračun 

25.1.2018. 

Odbor za rad, mirovinski 

sustav i socijalno 

partnerstvo 

24.1.2018. 

2.3.2018. 

17/038 COM (2017) 

279  

Prijedlog uredbe Europskog 

parlamenta i Vijeća o praćenju emisija 

CO2 i potrošnje goriva novih teških 

vozila i o izvješćivanju o ta dva 

parametra 

Odbor za zaštitu okoliša i 

prirode 

25.1.2018. 

Odbor za pomorstvo, 

promet i infrastrukturu 

-bez očitovanja- 

2.3.2018. 
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