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Belgien

3 regioner 
3 fællesskaber 
10 provinser

581 kommuner

Irland

Frankrig

Portugal

Spanien

Kroatien GrækenlandSlovenien Malta

Italien

Østrig

3 distrikter
12 kantoner

102 kommuner

Letland

9 byer
110 kommuner

12 provinser
355 kommuner

21 len
290 kommuner

16 delstater
401 amter (294 Landkreise, 

107 Kreisfreie Städte)
11.054 kommuner

19 provinser, herunder den 
selvstyrende region Ålandsøerne

310 kommuner

5 regioner
2 regioner med særstatus: 

Færøerne og Grønland
98 kommuner

Litauen
60 kommuner

26 amtsråd, hvoraf tre er i Dublin 
(Fingal, Dún Laoghaire-Rathdown og 

South Dublin)
3 byråd

2 by- og amtsråd

Tjekkiet

14 regioner
6.258 kommuner

18 regioner (13 på fastlandet og 5 
oversøiske)

101 departementer
35.358 kommuner Slovakiet

8 selvstyrende regioner 
79 administrative distrikter

2.926 kommuner

2 selvstyrende regioner (Azorerne og 
Madeira)

308 kommuner
3.091 delkommuner (Freguesias)

Rumænien

42 departementer, herunder 
hovedstaden Bukarest

103 større byer
217 byer

2.861 landkommuner

17 selvstyrende regioner
2 selvstyrende byer (Ceuta og Melilla)

50 provinser
8.131 kommuner

Bulgarien

6 planlægningsregioner
28 distrikter

265 kommuner

Ungarn

19 amter
3.175 kommuner 

Cypern

6 distrikter
39 kommuner

478 landsbykommuner

21 distrikter (herunder hovedstaden 
Zagreb)
128 byer

428 kommuner

13 regioner
7 decentraliserede forvaltninger

325 kommuner

12 regioner
212 kommuner

6 regionsudvalg
68 kommuner

20 regioner (15 almindelige og 5 med 
særstatus)

2 selvstyrende provinser (Bolzano/
Bozen og Trento)

110 provinser
15 storbyområder
7.960 kommuner

9 delstater
95 distrikter (herunder 15 byer)

2.098 kommuner

Polen

16 regioner
314 distrikter

2.478 kommuner

Estland

79 kommuner (64 landkommuner og 
15 bykommuner)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Medlemmerne mødes i deres nationale delegationer for at 
drøfte fælles holdninger før plenarforsamlingerne og møderne i 

de politiske grupper.

De giver regioner og byer mulighed for 
at bidrage til EU-debatten og udveksle 

erfaringer og bedste praksis vedrørende 
speci�kke EU-politikker.

Netværkene er oprettet for at 
behandle spørgsmål af vital 

betydning for regioner og byer.
RU er desuden medlem af 

Borgmesterpagten.

RU’s medlemmer mødes til plenarforsam-
ling i Bruxelles for at behandle og 
vedtage udtalelser, rapporter og 
resolutioner. Medlemmer af 
Europa-Parlamentet, Kommissio-
nen og Rådet samt repræsentanter 
for EU-formandskabet indbydes 
til at deltage i plenarfor-
samlingen for at drøfte 
spørgsmål af særlig 
relevans for 
regioner og 
byer.

Generalsekretariatet har til opgave at sikre en e�ektiv afvikling af plenarforsamlinger, 
underudvalgsmøder og medlemmernes øvrige politiske aktiviteter. Det har ligeledes 

til opgave at styrke Det Europæiske Regionsudvalgs image og støtte 
medlemmernes kommunikationsaktiviteter. 

Det består af syv direktorater: 
Medlemmer, plenarforsamlinger og strategi – 

Lovgivningsarbejde 1 – Lovgivningsarbejde 2

Kommunikation – Personale og Økonomi – 
Logistik* – Oversættelse*

* (de to sidste deles med Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg). 

Generalsekretariatet omfatter også de 
politiske gruppers sekretariater og 

Den Interne Revisionstjeneste.

Udnævnes for fem år af præsidiet. Generalsekretæren er den øverste leder af 
RU’s administration og har ansvaret for gennemførelsen af præsidiets afgørelser 

og for, at administrationen fungerer e�ektivt.

Petr Blížkovský blev udnævnt til generalsekretær for Det Europæiske 
Regionsudvalg den 7. oktober 2019.

Præsidiet

Plenarforsamlingen

Generalsekretæren

Generalsekretariatet

329
mødes 

5 til 6 gange om året
medlemmer

Medlemmer af nationale delegationer

Frankrig, Tyskland
og Italien Polen og Spanien

Østrig, Belgien, Bulgarien,
Tjekkiet, Grækenland,

Ungarn, Nederlandene,
Portugal og Sverige

Danmark, Finland, 
Irland, Litauen,

Kroatien og Slovakiet

Estland, Letland og Slovenien

Rumænien

MaltaCypern og Luxembourg

Endnu et udvalg, UFAA (Udvalget for Finansielle og Administrative
Anliggender), rådgiver præsidiet i spørgsmål af

administrativ og �nansiel karakter.

100

6
underudvalg

medlemmer 
i hvert underudvalg

specialiserede 

100

6
underudvalg

medlemmer 
i hvert underudvalg

specialiserede 

RU kan udtale sig om alle vigtige sagsområder af lokal og regional relevans, som Europa-Par-
lamentet, Rådet og Kommissionen er forpligtet til at rådføre sig med det om. Disse områder 
tegner sig for to tredjedele af EU’s lovforslag.

Læs mere her:

Det Europæiske Regionsudvalgs arbejdsopgaver

Udtalelser
Andre EU-institutioner hører regelmæssigt RU i forbindelse med udarbejdelsen af lovtekster (direktiver, 
forordninger o.l.) på områder af relevans for de lokale og regionale myndigheder. Udvalget kan også 
udarbejde udtalelser på eget initiativ. Efter at forslaget til udtalelse er blevet vedtaget i underudvalget, 
drøftes det på RU’s plenarforsamling. Efter vedtagelsen sendes udtalelsen til samtlige EU-institutioner og 
o�entliggøres i EU-Tidende.
————————————————————————————————

Resolutioner
Udvalget kan via resolutioner udtrykke sin holdning til vigtige og aktuelle emner. De politiske grupper kan 
også udarbejde resolutioner.
————————————————————————————————

Perspektivudtalelser og e�ektrapporter
RU’s arbejde består ikke alene i at reagere på lovforslag, men også i at komme med input til udformningen af 
fremtidige EU-politikker på grundlag af medlemmernes erfaringer. Tilsvarende kan Kommissionen bede RU om at 
udarbejde en e�ektrapport. Som navnet antyder, er der tale om en evaluering af e�ekten af en bestemt politik på 
lokalt og regionalt plan.
————————————————————————————————

Fremme af nærhedsprincippet
Lissabontraktaten knæsætter RU’s ret til at anlægge sag ved EU-Domstolen for at beskytte sine beføjelser 
samt nærhedsprincippet.
————————————————————————————————

Arrangementer
Som samlingspunkt for regioner og byer afholder RU konferencer, seminarer og udstillinger i samarbejde med 
lokale og regionale partnere og andre EU-institutioner. 
• Under Den Europæiske Uge for Regioner og Byer har Regionsudvalget haft besøg af tusindvis af 

deltagere, der medvirker i livlige debatter eller søger partnere at gennemføre fælles projekter med.
• EuroPCom, den europæiske o�entlige kommunikationskonference, er det årlige mødested for kommu-

nikationseksperter fra lokale, regionale, nationale og europæiske myndigheder samt private kommuni-
kationsagenturer, NGO’er og den akademiske verden.

• Hvert andet år afholder RU et europæisk topmøde for regioner og byer for at drøfte de vigtigste 
udfordringer, som EU står over for.

————————————————————————————————

Studier og andre publikationer
Regionsudvalget udarbejder med bistand fra eksterne eksperter studier om forskellige aspekter af den 
lokale og regionale dimension. RU udarbejder også publikationer til både regionale og lokale 
beslutningstagere og den brede o�entlighed.

RU’s ansvarsområder

FormandenFormanden
Apostolos Tzitzikostas 
(Guvernør for regionen 
Centralmakedonien)

Mandatperiode: 2 1/2 år
• leder RU’s arbejde
• leder RU’s plenarmøder
• fungerer som RU’s o�cielle 
 repræsentant.

FormandskonferencenFormandskonferencen
Formandskonferencen består af 

formanden, første næstformand 
og formændene for de politiske 

grupper. Formandskonferen-
cen forbereder arbejdet og 

baner vejen for politisk 
konsensus om 

beslutninger, der skal 
træ�es af de andre 

konstituerende 
organer (plenarfor-

samlingen, 
præsidiet og 

underudvalgene).

Valgt til 
formand
februar 2020

Valgt til 
formand
februar 2020

Vasco Alves Cordeiro
(medlem af Azorernes 
regionale regering)

Mandatperiode: 2 1/2 år
• leder RU’s arbejde sammen 
 med formanden.

Første 
næstformand
Første 
næstformand

Valgt til
første

næstformand
februar 2020

Valgt til
første

næstformand
februar 2020

Nærhedsover-
vågningsnet-

værket

EGTS
       Europæisk

gruppe
for territorialt
samarbejde

REGHUB

Netværk af regionale 
knudepunkter til evaluering 
af gennemførelsen af EU’s 

politik 
(RegHub) CORLEAP

Konferencen 
af regionale og lokale

myndigheder
i Østpartnerskabet

ARLEM

Den Regionale 
og Lokale Euro-
Middelhavsfor-

samling

Programmet
for unge

folkevalgte
politikere

(YEP)

Byer og
regioner for
integration

Europa 
2020-overvåg-
ningsplatfor-

men

Portal
for decentraliseret

samarbejde

Territorial samhørighed
og EU’s budget

COTER

Borgerrettigheder, styreformer og
institutionelle og eksterne forbindelser

CIVEX

Miljø, klimaforandring
og energi

ENVE

Naturres-
sourcer

NAT

Social- og arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, 
beskæftigelse, forskning og kultur

SEDEC
Økonomisk

politik

ECON

medlemmer, der afspejler 
den nationale og politiske 
balance i udvalget

26

næstformænd 
(1 pr. medlemsstat)

27

formænd for de politiske 
grupper

6*

formand
1første næstformand

1

Det Europæiske Regionsudvalg 
er EU’s forsamling af regionale

og lokale repræsentanter.

Siden 1994 har udvalgets opgave bestået i at repræsentere 
og fremme de lokale og regionale myndigheders interesser i 

forbindelse med EU’s beslutningsproces.
Fra hovedsædet i Bruxelles bidrager Det Europæiske 
Regionsudvalg således til at skabe et stadig tættere 

sammenhold mellem de europæiske folk og territorier, 
hvor beslutningerne i tråd med nærhedsprincippet 

træ�es så tæt på borgerne som muligt.

medlemmer
61

* De Grønne har to medformænd


