Mit kell tudni a
Régiók Európai Bizottságáról (RB)?

Az uniós intézmények
kialakítják álláspontjukat

Döntéshozatal
az EU-ban

javaslat
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Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(Közép-Makedónia régió kormányzója)

of the Regions

Hivatali időszak: 2 és fél év
• irányítja az RB munkáját
• elnököl a plenáris üléseken
• hivatalosan képviseli az RB-t

Első alelnök
(az Azori-szigetek regionális
kormányának elnöke)

Hivatali időszak: 2 és fél év
• az elnökkel együtt irányítja az
RB munkáját

Plenáris ülés

329

*
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Az RB-tagok évente 5–6
alkalommal 2–3 napra összeülnek
Brüsszelben, hogy szavazzanak
vélemények elfogadásáról és
megvitassanak egész Európát
érintő szakpolitikákat.
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A Régiók Európai Bizottsága a 27 európai uniós tagállamból delegált regionális és helyi képviselők európai uniós
közgyűlése, 329 tagja (és ugyanennyi póttagja) van. Az 1994-ben létrehozott intézmény küldetése, hogy a regionális és
helyi önkormányzatokat bevonja az uniós döntéshozatali folyamatba, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról.
Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság kikéri az RB véleményét a régiókat és a városokat érintő szakpolitikai
kérdésekkel kapcsolatban.

6 szakbizottság (tagok csoportja) készíti elő a vélemény-, jelentés- és
állásfoglalás-tervezeteket, amelyeket a Közgyűlés elé terjesztenek.

Felelősségi
körök

Uniós polgárság,
kormányzás, intézményi
és külügyek
(CIVEX)

Gazdaságpolitika
(ECON)

Környezetvédelem,
energiaügy és
éghajlatváltozás

Foglalkoztatás és
szociális ügyek
Oktatás- és
ifjúságügy, szakképzés,
kultúra és sport

Európai bizottsági
jogszabályjavaslat
vagy az EP vagy a
Tanács felkérése
nyomán, illetve
az RB saját
kezdeményezésére
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Az előadó
elkészíti a
véleménytervezetet és
konzultál az
érintettekkel

A véleménytervezet
megvitatása és
elfogadása az
RB-s
szakbizottságban

2 3

1.000.000

Szociálpolitika, oktatás,
foglalkoztatás, kutatás
és kultúra (SEDEC)

Természeti erőforrások
(NAT)

Hogyan készülnek az RB véleményei?

Az RB egymillió
európai helyi és
regionális politikust
képvisel

Környezetvédelem,
éghajlatváltozás és
energiaügy (ENVE)

Területi kohéziós politika
és uniós költségvetés
(COTER)

Közlekedés,
transzeurópai
hálózatok

Gazdasági, társadalmi
és területi kohézió,
strukturális alapok,
Európai Regionális
Fejlesztési Alap,
Európai Szociális Alap

*Összesen – 302 (2020. márciusban)

A Régiók Európai Bizottsága

Európai Parlament

Közegészségügy

Szerepvállalás
5

konzultáció

Az Európai Unió
Tanácsa

Az RB szakbizottságai

Területek, ahol kötelező
konzultálni az RB-vel

Vasco Alves Cordeiro
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Régiók Európai
Bizottsága

Elnök

24

jogalkotási
folyamat

Európai Parlament

A Régiók Európai Bizottsága tagjai

24

Európai
Bizottság

Az Európai Unió
Tanácsa
Európai
Bizottság
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Döntéshozatal

Az előadó
kinevezésétől a vélemény
elfogadásáig: 2–9 hónap

2019-ben az RB
253 fiatal választott
politikust hívott meg
különféle üléseire,
például a
csúcstalálkozóra
a plenáris ülésekre és
a régiók és városok
európai hetére

253
YEPs

A vélemény elfogadása
Az RB előadója
az RB plenáris ülésén
találkozik az EP
előadójával
A vélemény
(előadóival), a Tanács
közzététele és
elnökségével, az
megküldése az
európai bizottsági
uniós
szolgálatokkal
intézményekhez

4 56
2019-ben
az RB

87

rendezvényt
tartott
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