Nizozemska
12 pokrajina
355 općina

Luksemburg
3 okruga
12 kantona
102 općine

Njemačka
16 saveznih zemalja
401 okrug (294 okruga i
107 gradova okruga)
11 054 općine

Danska
5 regija
2 regije sa specijalnim statusom
Farski otoci i Grenland
98 općina

Švedska
21 regija
290 općina

Finska
19 regija, uključujući autonomnu
regiju Ålandski otoci
310 općina

HR

Estonija
79 općina (64 seoske općine i 15
gradova)

Latvija

Belgija

9 gradova
110 općina

3 regije
3 zajednice
10 pokrajina
581 općina

Litva
60 općina
Irska
26 okružnih vijeća, od kojih tri u
Dublinu (Fingal, Dún LaoghaireRathdown i Južni Dublin)
3 gradska vijeća
2 vijeća grada i grofovije

Poljska
16 vojvodstava
314 grofovija
2 478 općina

Češka
14 pokrajina
6 258 općina

Francuska
18 regija (13 matičnih i 5
prekomorskih)
101 departman
35 358 općina

Slovačka
8 samoupravnih pokrajina
79 upravnih okruga
2 926 općina

Portugal
2 autonomne regije (Azori i Madeira)
308 općina
3 091 upravna župa

Rumunjska
42 okruga, uključujući glavni grad
Bukurešt
103 grada
217 gradskih općina
2 861 seoska općina

Bugarska

Španjolska

6 regija za planiranje
28 oblasti
265 općina

17 autonomnih zajednica
2 autonomna grada (Ceuta i Melilla)
50 pokrajina
8 131 općina

Mađarska
19 županija
3 175 općina

Italija
20 regija (15 običnih regija, 5 regija s
posebnim statusom)
2 autonomne pokrajine (Bolzano i
Trento)
110 pokrajina
15 velikih gradova
7 960 općina
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Austrija
9 saveznih zemalja
95 okruga (uključujući 15 gradova)
2 098 općina

Slovenija
12 regija
212 općina

Malta
6 regija
68 općina

Hrvatska
21 županija (uključujući Grad Zagreb)
128 gradova
428 općina

Grčka
13 regija
7 područja decentralizirane uprave
325 općina

Cipar
6 okruga
39 općina
478 seoskih općina

Predsjednik
Vasco Alves Cordeiro
(Član Regionalne
vlade Azora)
Mandat: dvije i pol godine
• vodi rad OR-a u suradnji
s predsjednikom

predsjednika:
u lipanj 2022.

Izabran za

61

prvog
potpredsjednika:

član/članica

u lipanj 2022.

Plenarna
skupština
Članovi i članice OR-a sastaju se na plenarnim
zasjedanjima u Bruxellesu kako bi
raspravili i usvojili mišljenja, izvješća i
rezolucije. Zastupnici u Europskom
članova i članica sastaje se
parlamentu, povjerenici Europske
5 ili 6 puta
komisije, članovi Vijeća i predstavnici
predsjedništva EU-a pozivaju se na
plenarna zasjedanja na
rasprave o pitanjima koja
su osobito bitna za
regije i gradove.

329

godišnje

EGTS
REGHUB
Mreža regionalnih
središta za ocjenjivanje
provedbe politika EU-a
(RegHub)

ARLEM
Euromediteranska
skupština regionalnih
i lokalnih vlasti

Program za
mlade izabrane
političare
i političarke
(YEP)

9

CORLEAP
Konferencija
lokalnih i regionalnih
vlasti za Istočno
partnerstvo

Mišljenja

Druge institucije EU-a redovno se savjetuju s OR-om pri izradi zakonodavnih tekstova (direktiva, uredbi
itd.) u područjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti. OR usto može izdavati mišljenja na vlastitu
inicijativu. Nakon što određeno povjerenstvo OR-a usvoji nacrt mišljenja, slijedi rasprava na plenarnom
zasjedanju. Nakon usvajanja, mišljenje se šalje svim europskim institucijama i objavljuje u Službenom
listu Europske unije.
————————————————————————————————
NAT

Povjerenstvo za
prirodne resurse
COTER

političkih
klubova

6

Povjerenstvo za teritorijalnu
kohezijsku politiku i proračun EU-a
ECON

SEDEC

Povjerenstvo za
gospodarsku politiku

Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje,
zapošljavanje, istraživanje i kulturu

Europski
odbor regija skupština
CIVEX
Povjerenstvo za građanstvo, upravljanje,
je regionalnih i lokalnih
institucijske i vanjske poslove
predstavnika Europske unije.
specijaliziranih
Od osnutka 1994. godine zadaća mu je zastupati i promicati
ENVE
Povjerenstvo za okoliš,
interese lokalnih i regionalnih vlasti u postupku donošenja
članova
klimatske promjene i energiju
u svakom povjerenstvu
odluka Europske unije.
Iz svog sjedišta u Bruxellesu Europski odbor regija tako doprinosi
Sedmo povjerenstvo (CAFA)
savjetuje
Predsjedništvo
o administrativnim
stvaranju sve bliskije unije među narodima i regijama Europe,
i financijskim pitanjima
u kojoj se odluke donose na razini najbližoj građanima, u
Glavni tajnik
Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika na razdoblje od pet godina. Glavni
skladu s načelom supsidijarnosti.

povjerenstava
100

tajnik vodi upravu OR-a i odgovoran je za provođenje odluka Predsjedništva i za
nesmetan rad uprave.
Petr Blížkovský imenovan je glavnim tajnikom Europskog odbora regija 7.
listopada 2019.

27

One regijama i gradovima omogućuju da
Glavno tajništvo
doprinose raspravi o EU-u i da razmjenjuju
nacionalnih
Zaduženo je za osiguravanje nesmetanog odvijanja plenarnih zasjedanja, sastanaka
iskustva i dobre prakse u vezi s konkretnim
povjerenstava i drugih političkih aktivnosti članova OR-a. Odgovorno je i za
izaslanstava
politikama EU-a.
promicanje ugleda Europskog odbora regija i podržavanje komunikacijskih
Mreže su osmišljene za rješavanje
Članovi i članice sastaju se u svojim nacionalnim izaslanstviaktivnosti njegovih članova.
problema od velike važnosti za regije i
ma prije plenarnih zasjedanja i sastanaka političkih klubova da
gradove.
rasprave o zajedničkim stajalištima.
Sastoji se od sedam uprava:
OR je također sudionik Sporazuma
Članovi, plenarna zasjedanja, strategija – Zakonodavni
gradonačelnika.

24

Francuska, Njemačka
i Italija

Gradovi i
regije za
integraciju
Portal za
decentraliziranu
suradnju

6

* Zeleni imaju dva supredsjednika

mreža i
platformi

Europska
grupacija za
teritorijalnu
suradnju

Rad Europskog odbora regija

Konferencija predsjednika sastoji se
od predsjednika i prvog
potpredsjednika Odbora te
predsjednikâ i predsjednica
političkih klubova. To tijelo
26 članova i članica koji odražavaju
priprema rad i posreduje u
nacionalnu i političku ravnotežu
traženju političkog
27 potpredsjednika i
konsenzusa
o odlukama
potpredsjednica (jedan/jedna
koje trebaju donijeti
po državi članici)
druga konstitutivna
6* predsjednika/predsjednica
1
političkih klubova
tijela (Plenarna
skupština,
prvi
1
potpredsjednik
Predsjedništvo i
predsjednik
povjerenstva).

Apostolos Tzitzikostas
(Guverner Regije Središnja
Makedonija)
Mandat: dvije i pol godine
• vodi rad OR-a
• predsjeda plenarnim
zasjedanjima
• službeno predstavlja OR

Izabran za

Konferencija predsjednika

Predsjedništvo

Prvi
potpredsjednik

Mreža za
praćenje primjene
načela
supsidijarnosti

Platforma
za praćenje
strategije
Europa 2020.

15

Rumunjska
Danska, Finska,
Hrvatska, Irska,
Litva i Slovačka
Cipar i Luksemburg

21

9

6

Poljska i Španjolska

12

7
5

Austrija, Belgija, Bugarska,
Češka, Grčka,
Mađarska, Nizozemska,
Portugal i Švedska
Estonija, Latvija i Slovenija
Malta

Članovi i članice po nacionalnim izaslanstvima

Rezolucije

Rezolucije Odboru omogućuju da izrazi svoj stav o važnim i aktualnim pitanjima, a mogu ih izraditi i
njegovi politički klubovi.
————————————————————————————————

Mišljenja o perspektivama i izvješća o učinku

Osim što reagira na zakonodavne prijedloge, OR na temelju iskustva svojih članova i članica doprinosi razvoju
budućih politika EU-a. Jednako tako, Europska komisija može zatražiti od OR-a da izradi izvješće o učinku. Kako
samo ime kaže, ta izvješća služe procjeni učinka politike na lokalnoj ili regionalnoj razini.
————————————————————————————————

Promicanje načela supsidijarnosti

Lisabonskim ugovorom potvrđuje se pravo OR-a da uputi žalbu Sudu Europske unije u cilju očuvanja
svojih ovlasti i načela supsidijarnosti.
————————————————————————————————

Događanja

Europski odbor regija mjesto je na kojem se susreću predstavnici regija i gradova, a također organizira konferencije,
seminare i izložbe u suradnji s lokalnim i regionalnim partnerima i drugim institucijama EU-a.
• Tijekom Europskog tjedna regija i gradova OR u Bruxellesu ugošćuje tisuće sudionika koji se uključuju u
živahne rasprave ili traže partnere za suradnju na zajedničkim projektima.
• EuroPCom, Europska konferencija o komunikaciji u javnom sektoru, godišnja je prilika za susrete
stručnjaka za komunikaciju iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih i europskih tijela, kao i privatnih
agencija za komunikaciju, nevladinih organizacija i akademske zajednice.
• Svake dvije godine OR održava Europski samit regija i gradova na kojem se raspravlja o glavnim
izazovima s kojima se suočava Europska unija.
————————————————————————————————

Studije i druge publikacije

OR uz pomoć vanjskih stručnjaka priprema studije o raznim aspektima lokalne i regionalne dimenzije.
Objavljuje i publikacije za donositelje odluka na regionalnoj i lokalnoj razini i za širu javnost.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

rad 1 – Zakonodavni rad 2 – Komunikacija – Ljudski
resursi i financije – Logistika* – Pismeno
prevođenje*
* (posljednje dvije uprave OR dijeli s Europskim
gospodarskim i socijalnim odborom)
Postoje i tajništva političkih klubova i
služba za unutarnju reviziju.

Područja nadležnosti OR-a
OR ima pravo iznijeti svoje stavove o svim glavnim pitanjima od važnosti za lokalnu i
regionalnu razinu o kojima se Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija moraju s
njime savjetovati. Ta razna pitanja obuhvaćaju dvije trećine ukupnog zakonodavstva
Europske unije.

