Ce este Comitetul
European al Regiunilor (CoR)?

Instituțiile UE își
formulează pozițiile

Procesul decizional
în UE

Luarea deciziilor
Comisia
Europeană

Consiliul
Uniunii Europene
Comisia
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Membrii
Comitetului European al Regiunilor
Președinte
Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(guvernator al regiunii Macedonia
Centrală)

of the Regions

• conduce activitatea CoR
• prezidează sesiunile plenare
• reprezentantul oficial al CoR

Primvicepreședinte
Vasco Alves Cordeiro

(președintele Guvernului Regional al
Insulelor Azore)

Mandat: 2 ani și jumătate
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Membrii CoR se întrunesc în plen
de 5 sau 6 ori/ori/an
timp de 2-3 zile, la Bruxelles, unde
votează și adoptă avize și dezbat
politici cu impact pentru întreaga
Europă.
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6 comisii (grupuri de membri) elaborează proiecte de avize, rapoarte și
rezoluții, care sunt adoptate în cadrul Adunării plenare.

Sănătate publică
Coeziune economică,
socială și teritorială,
fonduri structurale,
Fondul european de
dezvoltare regională și
Fondul social
european

Politica de coeziune
teritorială și bugetul UE
(COTER)

Transport,
rețele
transeuropene

Domenii
de competență

Mediu, schimbări
climatice și energie
(ENVE)

Cetățenie, guvernanță,
afaceri externe
și instituționale
(CIVEX)

Politica economică
(ECON)

Mediu, energie
și schimbări
climatice

Ocuparea forței
de muncă și
afaceri sociale

Politica socială, educație,
ocuparea forței de muncă,
cercetare și cultură
(SEDEC)

Resurse naturale
(NAT)

Educație, tineret,
formare profesională,
cultură și sport

• conduce, împreună cu
președintele, activitatea CoR

Sesiunea plenară

Comisiile CoR

Consultarea obligatorie
a CoR

Mandat: 2 ani și jumătate

Parlamentul European

Cum se elaborează avizele CoR
Propunerea Comisiei
Europene a unui act
legislativ/sesizare a PE
sau a Consiliului/proprie inițiativă a CoR

1

Raportorul
elaborează
proiectul de
aviz și
consultă
părțile
interesate

Dezbatere și
adoptarea
proiectului de
aviz de către
comisia CoR

2 3

De la numirea
raportorului până la
adoptarea avizului:
2-9 luni

Raportorul CoR se
întrunește cu
raportorul PE,
Președinția
Consiliului,
serviciile Comisiei

Adoptarea avizului în
sesiunea plenară a CoR

4 56

Publicarea avizului
și notificarea
instituțiilor UE

Angajament
5

* Total – 302 (situația în martie 2020)

Comitetul European al Regiunilor
Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE care reunește 329 de reprezentanți locali și regionali (și 329
de membri supleanți) din toate cele 27 de state membre. Înființat în 1994, Comitetul are misiunea de a implica
autoritățile locale și regionale în procesul decizional al UE și de a le informa cu privire la politicile UE.
Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană consultă Comitetul în domeniile politice care prezintă
interes pentru regiuni și orașe.

CoR reprezintă
un milion de
politicieni
de la nivel local și
regional
din Europa întreagă

1.000.000

În 2019, CoR a invitat
253 de tinerii politicieni
aleși la ședințe ale CoR,
cum ar fi Summitul,
sesiunile plenare sau
săptămâna europeană a
regiunilor și orașelor

253
YEPs

În 2019, CoR
a organizat

87

evenimente
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