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Líonra de Chomhairleoirí
Réigiúnacha agus Áitiúla
um Ghnóthaí AE

#TheFutureIsYours

Tá níos mó ná milliún polaiteoir tofa i réigiúin agus i
gcathracha an Aontais Eorpaigh. Bíonn siad ag déileáil
le dlíthe, cláir mhaoiniúcháin agus díospóireachtaí
Eorpacha ar bhonn laethúil. Cuireann an Líonra leis an
taithí rathúil a fuarthas le polaiteoirí náisiúnta nó áitiúla
a bhíonn ag plé le gnóthaí AE atá ann cheana, mar
shampla, san Ostair, sa Fhrainc agus sa Ghearmáin.

Cé hiad na daoine ar cheart dóibh
iarratas a dhéanamh agus cén chaoi?
Tá an Líonra dírithe ar pholaiteoirí réigiúnacha agus áitiúla ar
ionadaithe tofa iad i rialtas, i bparlaimint nó i dtionól réigiúin,
cathrach, baile, cúige, bardais nó sráidbhaile. Trí iarratas a
dhéanamh ar an Líonra, deimhníonn polaiteoirí gur cheap a dtionól
féin iad chun ionadaíocht a dhéanamh ar a dtoghlach. Is féidir leis
an toghlach polaiteoir amháin nó roinnt polaiteoirí a cheapadh, ar
a dtugtar ‘Comhalta de Líonra CnaR de Chomhairleoirí Réigiúnacha
agus Áitiúla um Ghnóthaí AE’ ar feadh thréimhse a gceaptha.
Is tionscadal deonach ón mbun aníos é an Líonra. Níl aon
phróiseas roghnúcháin ann, bíonn gach polaiteoir cláraithe mar
chuid den Líonra.

Cad a chuireann an Líonra ar fáil?
Cuireann an Coiste na nithe seo a leanas ar fáil do chomhaltaí an
Líonra:
• faisnéis thiomnaithe trí nuachtlitreacha agus faisnéisiú;
•
cuirí chuig imeachtaí de chuid an Choiste, naisc chuig
díospóireachtaí polaitiúla in CnaR;
• malartuithe le comhaltaí/comhaltaí malartacha an Choiste agus le
comhaltaí eile den Líonra.
Níl aon tacaíocht airgeadais ó CnaR san áireamh sa Líonra.

Conas is féidir le Comhairleoirí an Aontais
Eorpaigh oibriú i gcomhar le CnaR?
Tugtar cuireadh do chomhaltaí an Líonra dul i dteagmháil lena
rogha comhalta in CnaR. Féadfaidh siad rannchuidiú go gníomhach
freisin le gníomhaíochtaí an Choiste, lena n áirítear, mar shampla,
imeachtaí a bhaineann leis an Aontas a reáchtáil ina gComhairlí
áitiúla agus réigiúnacha, díospóireachtaí a eagrú leis na saoránaigh,
páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin agus i suirbhéanna de chuid
an Choiste agus imeachtaí amhail Seachtain Eorpach na Réigiún
agus na gCathracha nó Cruinnithe Mullaigh Eorpacha rialta CnaR.
Ina theannta sin, is féidir le comhaltaí den Líonra dul i dteagmháil
le lucht riaracháin CnaR ina dteanga féin chun ceisteanna a chur,
ábhar a iarraidh nó cuidiú le heagrú imeachtaí.

Clárú

Tá tionchar an Aontais Eorpaigh
le brath gach lá inár réigiúin, ár
gcathracha agus ár sráidbhailte
Apostolos Tzitzikostas,
Gobharnóir na Macadóine Láir, na Gréige
agus Uachtarán CnaR
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Réigiúin agus cathracha an Aontais Eorpaigh
• Déanann Coiste Eorpach na Réigiún (CnR) agus a chomhaltaí
ionadaíocht ar an 240 réigiún, thart ar 1350 cúige, contae
agus ceantar, 600 cathair agus beagnach 90 000 bardas sna 27
mBallstát den Aontas Eorpach. Is iad na riaracháin réigiúnacha
agus áitiúla is cúis le leath na hinfheistíochta poiblí, aon trian den
chaiteachas poiblí agus an ceathrú cuid d’ioncam cánach. Tá na
réigiúin agus na cathracha tábhachtach do cheapadh beartais an
Aontais Eorpaigh ar na cúiseanna seo a leanas:
• oibríonn polaiteoirí áitiúla agus rialtais réigiúnacha leis an Aontas
gach lá agus ba cheart, dá bhrí sin, go mbeidís in ann a bhfios
gnó a chur i bhfeidhm agus tionchar a imirt go córasach feadh
thimthriall beartais an Aontais;

Local and regional authorities are the
state level implementing most areas of EU
legislation on the ground – from the
Green Deal to the Digital Agenda. It is the
level of government closest to the people,
most trusted by citizens. No EU policy will
fly without them.

They link the EU institutions, capitals, regions and
local communities in the EU and are responsible for…
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• is minic a bhíonn éifeachtaí an athraithe aeráide, paindéimí agus
géarchéimeanna eacnamaíocha scaipthe go míchothrom ar fud
chríoch an Aontais agus moltar freagairtí áitbhunaithe chun
comhtháthú a neartú;
• tá féiniúlacht láidir réigiúnach agus náisiúnta ag saoránaigh –
ach measann siad gur saoránaigh Eorpacha iad ag an am céanna
agus tacaíonn siad le comhar feabhsaithe idir Ballstáit mar a
dhearbhaítear go rialta le pobalbhreitheanna.

There are more than
1 million elected local and
regional officials across
the European Union,
represented by the CoR at
EU level.
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HOW

In Brussels

Advising the EU
legislators to make EU laws
fit for purpose at local and
regional level.

In the regions

Ensuring EU law
implementation and
enforcement through government
action on the ground.

Giving trustful and reliable
information on EU matters to
the citizens

Tuilleadh eolais:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx
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