Hollandia
12 tartomány
355 település

Luxemburg
3 megye
12 kanton
102 település

Németország
16 szövetségi állam
401 járási jogú terület (294 járás,
107 járási jogú város)
11 054 település

Dánia
5 régió
2 különleges státuszú régió:
a Feröer szigetek és Grönland
98 település

Svédország
21 régió
290 helyi önkormányzat

Finnország

Észtország

19 tartomány, beleértve az Ålandszigetek autonóm régiót is
310 település

HU

79 település (64 község és 15 város)

Lettország

Belgium
3 régió
3 közösség
10 tartomány
581 település

9 város
110 körzet

Canarias

Guyane

Írország

Guadeloupe
Martinique

Mayotte

26 megyei tanács, ebből három
Dublinban (Fingal, Dún LaoghaireRathdown és Dél-Dublin)
3 városi tanács
2 városi és megyei tanács

Litvánia
60 helyi önkormányzat

Réunion

Lengyelország
Açores

Madeira

16 régió
314 járás
2478 település

Cseh Köztársaság
14 megye
6258 település

Franciaország
18 régió (13 szárazföldi és 5
tengerentúli)
101 megye
35 358 település

Szlovákia
8 megye
79 járás
2926 község

Portugália
2 autonóm régió (Azori-szigetek és
Madeira)
308 körzet
3091 község (Freguesias)

Románia
42 megye, köztük Bukarest főváros
103 nagyobb város
217 város
2861 község

Bulgária

Spanyolország

6 tervezési régió
28 kerület
265 település

17 autonóm régió
2 autonóm város (Ceuta és Melilla)
50 tartomány
8131 település

Magyarország
19 megye
3175 település

Olaszország
20 régió (15 rendes és 5 különleges
jogállású)
2 autonóm megye (Bolzano és Trento)
110 megye
15 nagyvárosi övezet
7960 település
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Ausztria
9 szövetségi állam
95 járás (köztük 15 város)
2098 település

Szlovénia
12 régió
212 település

Málta
6 regionális bizottság
68 település

Horvátország
21 megye (köztük a főváros, Zágráb)
128 város
428 község

Görögország
13 régió
7 decentralizált közigazgatási egység
325 település

Ciprus
6 kerület
39 város
478 közösség

Az első alelnök

Apostolos Tzitzikostas
(Közép-Makedónia régió
kormányzója)
megbízás időtartama: 2,5 év
• irányítja az RB munkáját
• vezeti plenáris üléseit
• az RB hivatalos képviselőjeként
jár el.

Vasco Alves Cordeiro
(az Azori-szigetek regionális
kormányának tagja)
megbízás időtartama: 2,5 év
• az elnökkel együttműködve
irányítja az RB munkáját.

Elnökké

választás időpontja:

2020. február

Elnökök Értekezlete

Az Elnökség

Az elnök

Első alelnökké

61

választás időpontja:

6

* A Zöldeknek két
társelnökük van

Az RB tagjai plenáris üléseken gyűlnek
össze Brüsszelben vélemények, jelentések
és állásfoglalások megvitatására és
elfogadására. A plenáris ülésekre
A
tag
európai parlamenti képviselők, európai
5 vagy 6
bizottsági és tanácsi tagok, valamint
az EU elnökségének képviselői is
alkalommal ülésezik
meghívást kapnak, hogy
részt vegyenek a
városokat és régiókat
különösen
érintő
kérdések
megvitatásában.
GECT
hálózat

329

évi

REGHUB

Az uniós
szakpolitikák végrehajtásának
felülvizsgálatát célzó regionális
központok hálózata
(RegHub)

ARLEM

A helyi és
regionális
önkormányzatok
euromediterrán
közgyűlése

A fiatal
választott
politikusoknak
szóló program
(YEP)

Európai
területi
együttműködési
csoportosulás

9

Vélemények

A többi uniós intézmény minden alkalommal konzultációra kéri fel az RB-t az olyan jogszabálytervezetek
(irányelvek, rendeletek stb.) kidolgozásakor, amelyek a helyi és regionális önkormányzatokat érintő
területekhez kapcsolódnak. Az RB saját kezdeményezésére is kidolgozhat véleményeket. Ha az RB illetékes
szakbizottsága elfogadta, a véleménytervezet a plenáris ülés elé kerül megvitatásra. Az elfogadást
követően a véleményt megküldik minden európai intézménynek, és közzéteszik az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.
————————————————————————————————
NAT

Természeti
erőforrások

elnök

tag

2020. február

A Közgyűlés

A Régiók Európai Bizottsága tevékenysége

Az Elnökök Értekezlete az elnökből,
az első alelnökből és a politikai
csoportok elnökeiből áll. Az
Elnökök Értekezlete előkészíti a
munkát, és elősegíti, hogy
26 tag tagállamok és politikai irányultság politikai konszenzusra
szerinti, kiegyensúlyozott
lehessen jutni a többi
megoszlásban
27 (tagállamonként
alapszabály
szerinti szerv
egy-egy) alelnök
(a Közgyűlés, az
Elnökség és a
szakbizottságok) által
6* politikaicsoport-elnök
1
meghozandó
1
döntések kapcsán.
első alelnök

COTER

politikai
csoport

6

Területi kohéziós politika
és uniós költségvetés
ECON

Gazdaság-

SEDEC

Szociálpolitika, oktatás,

A Régiók Európai
politika
foglalkoztatás, kutatás és kultúra
Bizottsága a regionális
CIVEX
és helyi képviselők európai uniós
Uniós polgárság, kormányzás,
közgyűlése.
intézményi és külügyek
szakosított
Küldetése 1994 óta abban áll, hogy az európai döntéshozatali
ENVE
folyamat keretében képviseli a helyi és regionális
Környezetvédelem,
szakbizottságonként 100önkormányzatok érdekeit, és segíti azok érvényesítését.
éghajlatváltozás és energiaügy
tag
Brüsszeli székhelyéről a Régiók Európai Bizottsága azon
Egy hetedik bizottság (a CAFA) tanácsokkal látja el az
munkálkodik, hogy egyre szorosabb egység jöjjön létre Európa
Elnökséget adminisztrációs és pénzügyekkel
kapcsolatos kérdésekben.
népei és területei között, ahol – a szubszidiaritás elvének
A
főtitkár
megfelelően – a döntéseket a polgárokhoz lehető
A főtitkárt az Elnökség nevezi ki öt évre. Ő felel az RB adminisztratív
legközelebb eső szinten hozzák meg.
irányításáért, emellett biztosítja az Elnökség határozatainak végrehajtását és az

bizottság
100

és platform,

adminisztráció zökkenőmentes működését.
Petr Blížkovský-t 2019. október 7-én nevezték ki a Régiók Európai
Bizottsága főtitkárának.

27

amely lehetővé teszi, hogy a régiók és városok
Főtitkárság
részt vegyenek az európai uniós vitákban, és
nemzeti
Az RB Főtitkárságának feladata, hogy biztosítsa a plenáris ülések, a szakbizottsági ülések
megosszák egymással az egyedi uniós
és az RB-tagok egyéb politikai tevékenységeinek megfelelő lebonyolítását. Felelős
delegáció
szakpolitikákhoz kapcsolódó tapasztalataikat
továbbá a Régiók Európai Bizottsága megfelelő imázsának előmozdításáért és a
és bevált gyakorlataikat.
A tagok nemzeti delegációk szerint összeülnek a plenáris
CORLEAP
tagok kommunikációs tevékenységeinek támogatásáért is.
A
hálózatok
feladata,
hogy
a
régiók
és
a
A keleti
ülések és a politikai csoportok ülései előtt a közös álláspont
városok számára nagy tétet képviselő
partnerség helyi
Hét igazgatóságból áll:
megvitatása céljából.
kérdésekkel foglalkozzanak.
és regionális
Tagok, Plenáris ülések, Stratégia – Jogalkotási Munkák 1
Az RB emellett tagja a Polgármesterek
önkormányzatainak
– Jogalkotási Munkák 2 – Kommunikáció – Emberi
Franciaország, Németország
Lengyelország
24
Szövetségének is.
konferenciája
és Olaszország

21

Városok és
régiók az
integrációért
A decentralizált
együttműködés
portálja

Szubszidiaritásellenőrzési
hálózat

Az Európa
2020 stratégiát
nyomon követő
platform

15

Románia
Dánia, Finnország,
Horvátország, Írország,
Litvánia és Szlovákia

9

6

és Spanyolország

12
5

7

Ausztria, Belgium, Bulgária,
Cseh Köztársaság, Görögország,
Hollandia, Magyarország,
Portugália és Svédország
Észtország, Lettország és Szlovénia
Málta

Ciprus és Luxemburg

Tagok nemzeti delegáció szerint

Állásfoglalások

Az állásfoglalások lehetővé teszik az RB számára, hogy kifejezésre juttassa álláspontját fontos aktuális
kérdésekről. Az RB politikai csoportjai is kidolgozhatnak állásfoglalásokat.
————————————————————————————————

Előretekintő vélemények és hatástanulmányok

Munkája során az RB nemcsak jogszabályjavaslatokra reagál, hanem a tagok tapasztalatai alapján az Unió jövőbeli
politikaalkotásához is hozzájárul. Az Európai Bizottság hatástanulmány készítésére is felkérheti az RB-t. Amint
nevük is mutatja, e tanulmányok célja a szakpolitikák helyi vagy regionális kihatásainak értékelése.
————————————————————————————————

A szubszidiaritás elvének előmozdítása

A Lisszaboni Szerződés elismerte az RB-nek azt a jogát, hogy a szubszidiaritási elvnek és előjogainak
megóvása érdekében az Európai Bírósághoz forduljon.
————————————————————————————————

Rendezvények

A régiók és városok fórumaként az RB konferenciákat, szemináriumokat és kiállításokat szervez helyi és regionális
partnereivel, valamint más uniós intézményekkel együttműködve.
• A Régiók és Városok Európai Hete elnevezésű rendezvény alkalmával az RB mindig több ezer látogatót
lát vendégül Brüsszelben, akik élénk vitákban vesznek részt, vagy partnereket keresnek közös projektek
megvalósítása céljából.
• A EuroPCom, a közszférabeli kommunikációról tartott európai konferencia a helyi, regionális, nemzeti
és európai hatóságok, a magánszférabeli kommunikációs ügynökségek, a nem kormányzati szervezetek és a tudományos élet kommunikációs szakértőinek éves találkozóhelye.
• Az RB kétévente megrendezi a Régiók és Városok Európai Csúcstalálkozóját, hogy megvitassa az Európai
Unió előtt álló fő kihívásokat..
————————————————————————————————

Tanulmányok és egyéb kiadványok

Az RB külső szakértők segítségével tanulmányokat dolgoz ki a helyi és regionális dimenzió különféle
szempontjairól. Kiadványokat is készít mind a regionális és helyi döntéshozók, mind a nagyközönség
számára.
További információkat itt találhat:

Erőforrások és Pénzügyek – Logisztika* – Fordítás*
* (A két utóbbi az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottsággal közös szervezeti egység.)
A Főtitkársághoz tartoznak még a politikai
csoportok titkárságai és a belső
auditrészleg.

Az RB hatáskörei
Az RB kinyilváníthatja nézeteit minden olyan, helyi és regionális jelentőséggel bíró fontos
kérdésben, amelyben az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának vagy az Európai
Bizottságnak kötelező kikérnie a véleményét. Az uniós jogszabályok kétharmada ilyen
kérdésekre vonatkozik.

