Kas yra
Europos regionų komitetas (RK)?
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of the Regions

• vadovauja RK darbui
• pirmininkauja jo plenarinėms
sesijoms
• veikia kaip oficialus RK atstovas

Pirmasis
pirmininko
pavaduotojas
Vasco Alves Cordeiro

(Azorų salų regioninės vyriausybės
vadovas)
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RK nariai 5–6 5–6 kartus per
metus 2–3 dienoms susirenka į
Briuselyje vykstančią plenarinę
sesiją, kurioje balsuoja, priima
nuomones ir diskutuoja politiniais
klausimais, turinčiais įtakos visai
Europai.

*Iš viso – 302 (2020 m. kovo mėn.
duomenimis)

Europos regionų komitetas
Europos regionų komitetas yra 329 vietos ir regionų atstovų (ir 329 pakaitinių narių) iš visų 27 valstybių
narių ES asamblėja. 1994 m. įsteigto Komiteto misija – įtraukti regionų ir vietos valdžios institucijas į
ES sprendimų priėmimo procesą ir informuoti apie ES politiką.
Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija konsultuojasi su Komitetu dėl regionams ir
miestams aktualios politikos.

6 komisijos (narių grupės) rengia nuomonių, pranešimų ir rezoliucijų
projektus, kurie teikiami plenarinei asamblėjai.

Visuomenės sveikata
Ekonominė, socialinė ir
teritorinė sanglauda,
struktūriniai fondai,
Europos regioninės
plėtros fondas,
Europos socialinis
fondas

Transportas,
transeuropiniai
tinklai

Atsakomybės
sritys

Teritorinės sanglaudos
politikos ir ES biudžeto
(COTER)

Aplinkos, klimato kaitos
ir energetikos (ENVE)

Pilietybės, valdymo ir
institucinių ir išorės reikalų
(CIVEX)

Ekonominės politikos
(ECON)

Aplinka,
energetika ir
klimato kaita

Užimtumas ir
socialiniai reikalai

Socialinės politikos,
švietimo, užimtumo,
mokslinių tyrimų ir kultūros
(SEDEC)

Gamtos išteklių
(NAT)

Švietimas, jaunimas,
profesinis mokymas,
kultūra ir sportas

• vadovauja RK darbui kartu su
pirmininku

15

Europos Sąjungos
Taryba

RK komisijos

Privalomas konsultavimasis
su RK
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21

Teisėkūros
procesas

Europos Parlamentas
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(Centrinės Makedonijos regiono
gubernatorius)

PES
GROUP
European Committee

21

Europos
Komisija

Pirmininkas
Apostolos Tzitzikostas

24

Pasiūlymas

Europos regionų
komitetas

Europos regionų komiteto
nariai

24

Sprendimų priėmimas

Europos Sąjungos
Taryba
Europos
Komisija

24

ES institucijos
formuoja savo poziciją

ES sprendimų
priėmimo procesas

Kaip rengiamos RK nuomonės?
Europos Komisijos
pasiūlymas dėl teisės
akto arba EP arba
Tarybos prašymas
arba RK nuomonė
savo iniciatyva

1

Pranešėjas
parengia
nuomonės
projektą ir
konsultuojasi su
suinteresuotaisiais subjektais

2 3

Įsipareigojimas
RK atstovauja milijonui
vietos ir regionų
politikų iš visos
Europos

Nuomonės
projekto
svarstymas ir
priėmimas RK
komisijoje

1.000.000

Nuo pranešėjo
paskyrimo iki nuomonės
priėmimo praeina
2–9 mėnesiai

2019 m. RK pakvietė 253
jaunuosius išrinktus
politikus dalyvauti RK
posėdžiuose, t. y.
Europos regionų ir
miestų aukščiausiojo
lygio susitikime,
plenarinėse sesijose
arba Europos regionų ir
miestų savaitėje

253
YEPs

RK pranešėjas
susitinka su EP
pranešėju (-ais), ES
Tarybai
pirmininkaujančios
valstybės, EK
tarnybų atstovais

Nuomonės priėmimas RK
plenarinėje sesijoje

4 56
2019 m.
RK surengė

Paskelbimas ir
pranešimas ES
institucijoms

87

renginius
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