Europeiska
unionens råd
Europeiska
kommissionen

Förslag

Europaparlamentet

Europeiska regionkommitténs
ledamöter
Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(Regionpresident i Mellersta
Makedonien)

of the Regions

• leder ReK:s arbete
• leder dess plenarsessioner
• fungerar som ReK:s officiella
företrädare

Förste vice
ordförande
Vasco Alves Cordeiro
(Regionpresident i Azorerna)

Mandatperiod: 2,5 år
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ReK:s ledamöter samlas till
plenarsession i Bryssel 5-6
gånger/år för att under 2–3 dagar
rösta om och anta yttranden och
debattera politik som påverkar hela
Europa.

12

Ansvarsområden

Europeiska regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling med 329 lokala och regionala företrädare (och
329 suppleanter) från EU:s alla 27 medlemsstater. Den inrättades 1994 och dess uppdrag är att involvera de
regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik.
Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen rådfrågar kommittén inom
politikområden som berör kommuner och regioner.

Territoriell
sammanhållningspolitik
och EU:s budget
(COTER)

Miljö, klimatförändringar
och energi (ENVE)

Medborgarskap,
styresformer, institutionella
frågor och yttre förbindelser
(CIVEX)

Ekonomisk politik
(ECON)

Miljö, energi och
klimatförändringar

Sysselsättning och
sociala frågor

Socialpolitik, utbildning,
sysselsättning, forskning
och kultur (SEDEC)

Naturresurser
(NAT)

Allmän utbildning,
ungdomsfrågor, yrkesutbildning,
kultur och idrott

Hur ReK:s yttranden utarbetas
Förslag till rättsakt
från kommissionen
eller remiss från
parlamentet eller
rådet eller på eget
initiativ av ReK

1

Föredraganden utarbetar
ett utkast till
yttrande och
samråder
med berörda
aktörer

ReK företräder
en miljon lokala och
regionala politiker
från hela Europa

ReK-utskottet
diskuterar och
antar utkastet till
yttrande

2 3

*Totalt – 302 (läget i mars 2020)

Europeiska regionkommittén

6 utskott (grupper av ledamöter) utarbetar utkast till yttranden,
rapporter och resolutioner som ska läggas fram för plenarförsamlingen.
Transport och
transeuropeiska
nät

Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning, strukturfonderna, Europeiska
regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden

Engagemang
5

Europaparlamentet

Folkhälsa

• leder ReK:s arbete tillsammans
med ordföranden

Plenarförsamlingen

samråd

Europeiska
unionens råd

ReK:s utskott

Obligatoriskt samråd
med ReK

Mandatperiod: 2,5 år

Lagstiftningsprocess

•••••

Europeiska
regionkommittén

Ordförande

Beslut fattas
Europeiska
kommissionen

••••

Vad är Europeiska
regionkommittén (ReK)?

EU-institutionerna utformar
sin ståndpunkt

Beslutsfattandet
i EU

1.000.000

Från utnämning av
föredragande
till antagande av
yttrandet: 2–9 månader

Under 2019 bjöd ReK in
253 Unga folkvalda
politiker till
ReK:s sammanträden
såsom
toppmöten,
plenarsessioner eller
Europeiska veckan för
regioner och städer

253
YEPs

ReK:s föredragande
möter parlamentets
föredragande,
rådets
ordförandeskap
och kommissionens avdelningar

Yttrandet antas vid ReK:s
plenarsession

4 56
Under 2019
anordnade
ReK

Yttrandet
offentliggörs och
EU-institutionerna
underrättas

87

evenemang
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