Euroopan alueiden komitea (AK)
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Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(Keski-Makedonian aluejohtaja)

of the Regions

Toimikausi: 2,5 vuotta
• johtaa AK:n työskentelyä
• johtaa puhetta täysistunnoissa
• on AK:n virallinen edustaja

Ensimmäinen
varapuheenjohtaja
Vasco Alves Cordeiro

(Azorien aluehallituksen puheenjohtaja)

Toimikausi: 2,5 vuotta
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AK:n jäsenet kokoontuvat
kaksi-kolmipäiväiseen
täysistuntoon Brysseliin 5-6 kertaa
vuodessa äänestääkseen,
hyväksyäkseen lausuntoja ja
keskustellakseen koko unionia
koskevista toimintapolitiikoista.

Taloudellinen,
sosiaalinen ja
alueellinen yhteenkuuluvuus, rakennerahastot, Euroopan
aluekehitysrahasto,
Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen 329 jäsentä (ja 329 varajäsentä)
edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Vuonna 1994 perustetun AK:n tehtävänä on tuoda alue- ja
paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista.
Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat
alueisiin ja kuntiin.

Alueellinen
yhteenkuuluvuuspolitiikka
ja EU:n talousarvio
(COTER)

Liikenne ja
Euroopan
laajuiset verkot

Talouspolitiikka
(ECON)

Kansalaisuus, hallinto,
institutionaaliset ja ulkoasiat
(CIVEX)

Luonnonvarat
(NAT)

Sosiaalipolitiikka, koulutus,
työllisyys, tutkimus ja
kulttuuri (SEDEC)

Ympäristö,
energia ja
ilmastonmuutos

Työllisyys- ja
sosiaaliasiat
Koulutus, nuoriso,
ammatillinen koulutus,
kulttuuri ja urheilu

AK:n lausuntojen laatiminen
Euroopan komission
säädösehdotus tai
EP:n tai neuvoston
pyyntö tai AK:n oma
aloite
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AK edustaa
miljoonaa eri puolilla
EU:ta vaikuttavaa
paikallis- ja
aluepoliitikkoa.

Ympäristö, ilmastonmuutos
ja energia (ENVE)

Vastuualat

Esittelijä
valmistelee
lausuntoluonnoksen ja
konsultoi
sidosryhmiä

Lausuntoluonnoksen
ensimmäinen
käsittely ja
hyväksyminen
AK:n valiokunnassa
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*Yhteensä 302 – tilanne maaliskuussa 2020.

Euroopan alueiden komitea

Komitean 6 valiokuntaa (jäsenistä muodostuvia ryhmiä) laativat lausuntoja päätöslauselmaluonnoksia, jotka esitetään täysistunnon käsiteltäviksi.

Kansanterveys

Osallistaminen
5

Euroopan
parlamentti

Consulta

AK:n valiokunnat

AK:n
pakollinen kuuleminen

• johtaa AK:n työskentelyä
yhteistyössä puheenjohtajan
kanssa

Täysistunto

Euroopan unionin
neuvosto
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Puheenjohtaja

24

lainsäädäntäprosessi

Euroopan alueiden
komitea

Euroopan alueiden komitean
jäsenet

24

Euroopan
komissio

Euroopan unionin
neuvosto
Euroopan
komissio

24

Päätöksenteko

1.000.000

Esittelijän
nimeämisestä
lausunnon hyväksymiseen: 2–9 kuukautta

Vuonna 2019 AK kutsui
253 nuorta päättäjää
(Young Elected Politicians,
YEPs) AK:n kokouksiin,
esimerkiksi alueiden ja
kuntien huippukokoukseen,
täysistuntoihin tai
Euroopan alueiden ja
kuntien teemaviikon
tapahtumiin.

253
YEPs

AK:n esittelijä
tapaa EP:n
esittelijän/esittelijät
sekä neuvoston
puheenjohtajavaltion ja komission
yksiköiden
edustajia

Lausunnon hyväksyminen
AK:n täysistunnossa

4 56
Vuonna 2019
AK järjesti

Julkaiseminen ja
tiedoksi antaminen
EU:n toimielimille

87

tapahtumaa

Rue Belliard/Belliardstraat 101 | 1040 Bruxelles/Brussel | BELGIQUE/BELGIË | Tel. +32 22822211
www.cor.europa.eu |
@EU_CoR |
/european.committee.of.the.regions |
/european-committee-of-the-regions

