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*Ukupno – 302, stanje u ožujku 2020.
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PES GROUP
European Committee
of the Regions

Članovi Europskog odbora regija

Predsjednik
Apostolos Tzitzikostas
(guverner Regije Središnja Makedonija)

Trajanje mandata: 2,5 godine

• predvodi rad OR-a

• predsjeda plenarnim 
zasjedanjima OR-a

• službeni je predstavnik OR-a

Prvi
potpredsjednik
Vasco Alves Cordeiro
(predsjednik Regionalne vlade Azora)

Trajanje mandata: 2,5 godine

• predvodi rad OR-a u suradnji s 
predsjednikom

Plenarno
zasjedanje
Članovi OR-a okupljaju se 5 do 6 
puta godišnje na dvodnevnim ili 
trodnevnim plenarnim zasjedanjima 
u Bruxellesu kako bi izglasavali i 
usvajali mišljenja te raspravljali o 
politikama koje utječu na cijelu 
Europu.

Obavezno savjetovanje s
OR-om

Javno zdravlje

Promet,
transeuropske
mreže

Okoliš, energija
i klimatske
promjene

Gospodarska,
socijalna i teritorijalna

kohezija, strukturni
fondovi, Europski fond

za regionalni razvoj,
Europski socijalni fond

Zapošljavanje
i socijalna

pitanja

Obrazovanje, mladi, strukovno
osposobljavanje, kultura i sport

Područja
nadležnosti

Povjerenstva OR-a
Šest povjerenstava (skupina članova) priprema nacrte mišljenja, izvješća 
i rezolucije koji se podnose Plenarnoj skupštini.

Politika teritorijalne
kohezije i proračun EU-a

(COTER)

Okoliš, klimatske
promjene i energija
(ENVE)

Gospodarska politika
(ECON)

Građanstvo, upravljanje,
institucijski i vanjski poslovi
(CIVEX)

Prirodni resursi
(NAT)

Socijalna politika,
obrazovanje, zapošljavanje,
istraživanje i kultura (SEDEC)

Europski parlament

Vijeće Europske
unije

Europska
komisija

Vijeće Europske unije

Europski parlament

Europski odbor
regija

Europska
komisija

prijedlog zakonodavni
postupak••••••••••••••

Postupak donošenja
odluka u EU-u

Odlučivanje

savjetovanje

Institucije EU-a zauzimaju
svoja stajališta

Postupak izrade mišljenja OR-a

1 2 3 4 5 6
Od imenovanja

izvjestitelja
do usvajanja mišljenja:

2 – 9 mjeseci

Prijedlog Europske
komisije za izradu
pravnog akta / zahtjev
EP-a ili Vijeća
/ inicijativa OR-a

Izvjestitelj
sastavlja nacrt
mišljenja i
savjetuje se
s dionicima

Povjerenstvo OR-a
raspravlja i usvaja
nacrt mišljenja  Izvjestitelj OR-a

sastaje se s
izvjestiteljima EP-a,
predsjedništvom
Vijeća, službama EK-a

Usvajanje mišljenja
na plenarnom
zasjedanju OR-a

Objava i
obavještavanje
institucija EU-a

Engagement

OR predstavlja milijun 
lokalnih i regionalnih 
političara iz cijele 
Europe.

1.000.000

OR je 2019. pozvao 253 
mlada izabrana 
političara na skupove 
OR-a kao što su 
sastanak na vrhu, 
plenarna zasjedanja i 
Europski tjedan regija i 
gradova. 

253
YEPs

OR je 2019.
godine održao
87 događanja

87
events

Europski odbor regija 
Europski odbor regija skupština je EU-a koja se sastoji od 329 lokalnih i regionalnih predstavnika (i 329 
zamjenika) iz svih 27 država članica. Osnovan je 1994. godine, a misija mu je uključiti regionalne i lokalne 
vlasti u postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama EU-a.
Europski parlament, Vijeće i Europska komisija savjetuju se s Odborom
o područjima politika koje utječu na regije i gradove.

Što je Europski odbor regija (OR)?
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