Članak 121.b
7.1. Sektor za europske poslove i međunarodne odnose
Sudjeluje u izradi i provedbi programa Ministarstva za područje europskih poslova i
međunarodnih odnosa; nadzire, koordinira i sudjeluje u provedbi svih europskih i
međunarodnih aktivnosti Ministarstva; koordinira i sudjeluje u provedbi priprema za hrvatsko
predsjedanje Vijećem Europske unije; obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju s
nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom
predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku
energiju kao i predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija te predstavnicima
drugih nadležnih tijela; objedinjava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama
Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; objedinjava očitovanja ustrojstvenih
jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlaže odnosno donosi Europski
parlament, Vijeće Europske unije, Europska komisija i druga tijela Europske unije; po potrebi,
zajedno s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, sudjeluje u radu radnih skupina i tijela Europske
unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i
sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; obavlja sve pripreme za kontakte i
suradnju na europskoj i međunarodnoj razini te prati njihovo ostvarenje te surađuje i koordinira
s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prilikom pripreme kandidata za upućivanje na
rad; koordinira i sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi međunarodnih ugovora i akata iz
djelokruga Ministarstva; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad
i sastanke; prati, planira i analizira aktivnosti pripremanja i sudjelovanja u mirovnim misijama;
priprema relevantne informacije i izrađuje materijale vezane uz europske i međunarodne
poslove za ministra i druge dužnosnike Ministarstva; predlaže mjere za unapređivanje
europskih i međunarodnih poslova; stručno usavršavanje službenika koji sudjeluju u europskim
i međunarodnim aktivnostima; priprema godišnji plan europskih i međunarodnih poslova te
izvještava o provedbi; obavlja poslove prevođenja.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora za europske poslove i međunarodne odnose
ustrojavaju se sljedeće službe:
7.1.1. Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije
7.1.2. Služba za međunarodne odnose i mirovne misije.

