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PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA

(22/2018)

Predmet: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za 
vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)
(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

U skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 28. studenog 2001. o sistematičnijem 
korištenju metode za preinačavanje pravnih akata1 savjetodavna skupina koju čine pravne 
službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije razmatra svaki prijedlog Komisije za 
preinaku.

U prilogu se nalazi mišljenje savjetodavne skupine o navedenom prijedlogu.

Odbor za pravna pitanja u načelu će se o ovom tekstu izjasniti na svojoj sjednici 20. studenog 
2018.

Prilog

                                               
1 SL C 77, 28.3.2002., str. 1.
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Prilog

SAVJETODAVNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 11. listopada 2018.

MIŠLJENJE

ZA EUROPSKI PARLAMENT
VIJEĆE
KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu 
zaduženih za imigraciju
COM(2018)0303 od 16.5.2018. – 2018/0153(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sistematičnijem 
korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna 
radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 
28. lipnja, 3. srpnja i 6. rujna 2018. kako bi, među ostalim, razmotrila navedeni prijedlog koji 
je podnijela Komisija.

Na tim je sjednicama1, nakon razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 
preinaci Uredbe (EZ) br. 377/2004 Vijeća od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za 
vezu zaduženih za imigraciju, savjetodavna radna skupina suglasno utvrdila:

1. Sljedeće je dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za 
upućivanje na suštinske izmjene:
– u prvom pozivanju brisanje oznake „članak 63. stavak 3. točka (b)” i dodavanje oznake 
„članak 79. stavak 2.”;
– u članku 1. stavku 2. dodavanje riječi „Unija i”;
– u članku 3. stavku 1. brisanje početnih riječi „Svaka država članica osigurava da”;
– u članku 3. stavku 2. točki (k) zamjena riječi „gore spomenutu” oznakom „u točkama od (a) 
do (j)”;
– u članku 3. stavku 5. i uvodnom tekstu članka 5. stavka 1. brisanje početnih riječi „Države 
članice osiguravaju da”;
– u članku 5. stavku 1. točki (g) brisanje krajnjih riječi „nadležnim tijelima država članica 
koje ih šalju”.
2. U članku 3. stavku 1. dodavanje riječi „djeluju” trebalo je označiti strelicama prilagodbe.
3. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

                                               
1 Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija 
razmatranog teksta.
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4. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
5. U članku 13. pozivanje na „Prilog I.” trebalo bi prilagoditi u pozivanje na Prilog II.
6. U prilogu koji sadrži korelacijsku tablicu, broj priloga pogrešno označen kao „VII.” treba 
ispraviti u „II.”. 

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da Prijedlog ne 
sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina 
također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijih akata sa 
spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez 
suštinskih promjena.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Pravni savjetnik Pravni savjetnik Glavni direktor
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