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LuxemburskoHolandsko ŠvédskoNemecko FínskoDánsko

Belgicko

3 regióny
3 spoločenstvá

10 provincií
581 obcí

Írsko

Francúzsko

Portugalsko

Španielsko

Chorvátsko GréckoSlovinsko Malta

Taliansko

Rakúsko

3 okresy
12 kantónov

102 obcí

Lotyšsko

9 republikových miest
110 obcí

12 provincií
355 obcí

21 regiónov
290 obcí

16 spolkových krajín
401 okresov (294 bežných okresov,

107 miest so štatútom okresu)
11 054 obcí

19 provincií vrátane autonómneho 
regiónu Alandy

310 obcí

5 regiónov
2 regióny s osobitným postavením:

Faerské ostrovy a Grónsko
98 obcí

Litva
60 obcí

26 zastupiteľstiev grófstva, z toho tri 
v Dubline (Fingal, Dún Laoghaire-

Rathdown a South Dublin)
3 mestské zastupiteľstvá

2 zastupiteľstvá mesta a grófstva

Česká republika

14 krajov
6 258 obcí

18 regiónov (13 metropolitných a 5 
zámorských regiónov)
101 departementov

35 358 obcí Slovensko

8 samosprávnych krajov
79 okresov
2 926 obcí

2 autonómne regióny (Azory a 
Madeira)
308 obcí

3 091 civilných farnosti

Rumunsko

42 žúp vrátane hlavného mesta 
Bukurešť

103 veľkomiest
217 miest

2 861 vidieckych obcí

17 autonómnych oblastí
2 autonómne mestá (Ceuta a Melilla)

50 provincií
8 131 obcí

Bulharsko

6 plánovacích regiónov
28 okresov
265 obcí

Maďarsko

19 žúp
3 175 obcí

Cyprus

6 okresov
39 obcí

478 spoločenstiev

21 žúp (vrátane hlavného mesta 
Záhreb)

128 miest
428 obcí

13 regiónov
7 decentralizovaných samospráv

325 obcí

12 regiónov
212 obcí

6 regionálnych výborov
68 obcí

20 regiónov (15 bežných regiónov, 5 
regiónov s osobitným postavením)
2 autonómne provincie (Bolzano a 

Trento)
110 provincií

15 metropolitných oblastí
7 960 obcí

9 spolkových krajín
95 okresov (vrátane 15 miest)

2 098 obcí

Poľsko

16 vojvodstiev
314 okresov
2 478 obcí

Estónsko

79 obcí (64 vidieckych obcí a 15 
mestských obcí)
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Pred plenárnymi zasadnutiami a schôdzami politických 
skupín sa členovia stretávajú v rámci svojich národných 

delegácií, aby prerokovali spoločný postoj.

ktoré umožňujú regiónom a mestám zapájať 
sa do diskusie na úrovni EÚ a vymieňať si 

skúsenosti a osvedčené postupy v súvislosti s 
jednotlivými oblasťami politiky EÚ.

Úlohou sietí je zameriavať sa na otázky, 
ktoré majú veľký význam pre regióny a 

mestá.
VR je tiež členom Dohovoru primátorov a 

starostov.

Členovia VR sa stretávajú na plenárnom 
zasadnutí v Bruseli, aby prerokovali a 
schválili stanoviská, správy a uznesenia. 
Na plenárne zasadnutia sa pozývajú 
poslanci EP, členovia Európskej 
komisie, zástupcovia Rady, ako aj 
predsedníctva EÚ, aby diskutovali o 
otázkach miestneho a 
regionálneho záujmu.

Zabezpečuje hladký priebeh plenárnych zasadnutí, schôdzí komisií a iných politických 
aktivít členov VR. Okrem toho má za úlohu propagovať Európsky výbor regiónov a 

podporovať komunikačné aktivity jeho členov.
Pozostáva zo siedmich riaditeľstiev: 

 – Členovia, plenárne zasadnutia a stratégia – Legislatívne 
práce 1 – Legislatívne práce 2 – Komunikácia – Ľudské 

zdroje a financie – Logistika* – Preklady*

* (Posledné dve využíva VR spoločne s Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom.

Generálny sekretariát zahŕňa aj sekretariáty 
politických skupín a oddelenie pre interný 

audit.

Vymenovaný predsedníctvom na päť rokov. Riadi administratívu VR a 
zodpovedá za uplatňovanie rozhodnutí predsedníctva a bezproblémový chod 

administratívy.

Za generálneho tajomníka Európskeho výboru regiónov bol 7. októbra 2019 
vymenovaný Petr Blížkovský .

Predsedníctvo

Plenárne
zhromaždenie

Generálny
tajomník

Generálny sekretariát

329
sa stretáva 

5- až 6-krát 
za rok

členov 

Členovia podľa národných delegácií

Francúzsko, Nemecko
a Taliansko Poľsko a Španielsko

Belgicko, Bulharsko, Česko,
Grécko, Holandsko,

Maďarsko, Portugalsko,
Rakúsko a Švédsko

Dánsko, Fínsko,
Chorvátsko, Írsko, 
Litva a Slovensko

Estónsko, Lotyšsko a Slovinsko

Rumunsko

MaltaCyprus a Luxembursko:

Siedma komisia (CFAA) radí
predsedníctvu v administratívnych a

finančných otázkach

každá má 100 členov

6
komisií
špecializovaných 

každá má 100 členov

6
komisií
špecializovaných 

VR sa môže vyjadrovať ku všetkým kľúčovým otázkam regionálneho a miestneho záujmu, 
ktoré s ním Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia musia konzultovať. Tieto otázky 
predstavujú dve tretiny právnych predpisov, ktoré vytvára Európska únia.

Ďalšie informácie:

Činnosť Európskeho výboru regiónov

Stanoviská
Iné inštitúcie EÚ pravidelne konzultujú s VR pripravované legislatívne texty (smernice, nariadenia atď.) 
týkajúce sa oblastí, ktoré majú vplyv na miestne a regionálne samosprávy. VR môže takisto vypracovávať 
stanoviská z vlastnej iniciatívy. Po prijatí v komisii VR sa návrh stanoviska prerokuje na plenárnom 
zasadnutí. Po schválení v pléne sa stanovisko zašle všetkým európskym inštitúciám a uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

————————————————————————————————

Uznesenia
Prostredníctvom uznesení môže výbor vyjadriť svoj názor na dôležité a aktuálne témy. Politické skupiny 
VR môžu takisto vypracúvať uznesenia.

————————————————————————————————

Výhľadové stanoviská a správy o vplyve
Práca VR nespočíva len v reagovaní na legislatívne návrhy, ale aj v poskytovaní podnetov pre ďalší vývoj politiky 
EÚ, založených na skúsenostiach členov. Podobne môže Európska komisia požiadať VR, aby vypracoval správu o 
vplyve. Ako vyplýva už z ich názvu, tieto správy slúžia na posúdenie vplyvu politík na miestnu alebo regionálnu 
úroveň.

————————————————————————————————

Ochrana zásady subsidiarity
Lisabonská zmluva priznáva VR právo obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie v súvislosti s ochranou 
zásady subsidiarity, ako aj jeho vlastných výsad.

————————————————————————————————

Podujatia
Ako fórum umožňujúce stretávanie regiónov a miest organizuje VR v spolupráci s ostatnými regionálnymi a 
miestnymi partnermi a inými inštitúciami EÚ konferencie, semináre a výstavy. 

• Počas Európskeho týždňa regiónov a miest privíta VR v Bruseli tisícky účastníkov, ktorí sa zapájajú do 
živých diskusií alebo hľadajú partnerov na uskutočnenie spoločných projektov.

• Európska konferencia o verejnej komunikácii EuroPCom je každoročným stretnutím expertov v oblasti 
komunikácie z miestnych, regionálnych, národných a európskych orgánov, ako aj zo súkromných 
komunikačných agentúr, MVO a univerzít.

• VR organizuje každé dva roky Európsky summit regiónov a miest, na ktorom sa diskutuje o hlavných 
výzvach, ktorým čelí Európska únia.

————————————————————————————————

Štúdie a iné publikácie
VR realizuje štúdie o rôznych aspektoch miestneho a regionálneho rozmeru EÚ vypracúvané s pomocou 
externých expertov. VR taktiež vydáva publikácie pre regionálnych a miestnych rozhodujúcich činiteľov aj 
pre širokú verejnosť.

Oblasti kompetencií VR

PredsedaPredseda
Vasco Alves Cordeiro
(člen regionálnej vlády Azorských 
ostrovov)

Funkčné obdobie: dva a pol roka
• riadi činnosť VR v spolupráci 
 s predsedom.

Konferencia predsedovKonferencia predsedov
Konferencia predsedov pozostáva z 

predsedu výboru, prvého 
podpredsedu a predsedov 

všetkých politických skupín. 
Konferencia predsedov 

pripravuje prácu a uľahčuje 
dosiahnutie politickej 

dohody pri rozhodnutiach, 
ktoré majú prijať ďalšie 

orgány výboru. 
(plenárne 

zhromaždenie, 
predsedníctvo a 

komisie).

Zvolený 

za predsedu
júna 2022

Zvolený 

za predsedu
júna 2022

Apostolos Tzitzikostas 
(predseda regiónu Stredné 
Macedónsko)

Funkčné obdobie: dva a pol roka
• riadi činnosť VR
• predsedá plenárnym zasadnutiam
• je oficiálnym zástupcom VR.

Prvý 
podpredseda
Prvý 
podpredseda

Zvolený 

za prvého
podpredsedu

júna 2022

Zvolený 

za prvého
podpredsedu

júna 2022

Sieť na
monitorovanie

subsidiarity

EZÚS
Európske

zoskupenie
územnej

spolupráce

REGHUB

Sieť regionálnych
centier na posudzovanie 
uplatňovania právnych 

predpisov EÚ 
(RegHub) CORLEAP

Konferencia
miestnych a regionálnych

samospráv krajín
Východného partnerstva

ARLEM
Európsko-

stredomorské zhromaždenie 
regionálnych a 

miestnych samospráv

Program
Mladí volení

politici
(YEP)

Mestá
a regióny

za integráciu

Platforma
na monitorovanie

stratégie
Európa 2020

Portál
decentralizovanej

spolupráce

Politika územnej súdržnosti
a rozpočet EÚ

COTER

Občianstvo, riadenie, inštitucionálne 
a vonkajšie záležitosti

CIVEX

Životné prostredie, klimatické
zmeny a energetika

ENVE

Prírodné
zdroje

NAT

Sociálna politika, vzdelávanie,
zamestnanosť, výskum a kultúra

SEDEC
Hospodárska

politika

ECON

členov odrážajúcich národné a 
politické zloženie výboru

26

podpredsedov (jeden 
za každý členský štát)

27

predsedov politických 
skupín

6*

predseda

1prvý podpredseda
1

Európsky výbor
regiónov (VR) je zhromaždenie

Európskej únie združujúce regionálnych
a miestnych zástupcov.

Od roku 1994 je jeho poslaním zastupovať a presadzovať 
záujmy regionálnych a miestnych samospráv v rámci 

európskeho rozhodovacieho procesu.
Zo svojho sídla v Bruseli Európsky výbor regiónov prispieva k 
vytváraniu čoraz zomknutejšieho zväzku európskych národov 

a území, v rámci ktorého sa rozhodnutia prijímajú čo 
najbližšie k občanom, v súlade so zásadou 

subsidiarity.

členov
61

* skupina Zelení má 
dvoch spolupredsedov


