Nīderlande
12 provinces
355 komūnas

Luxembourg
3 distrikti
12 kantoni
102 komūnas

Vācija
16 federālās zemes
401 apriņķis (294 Landkreise,
107 kreisfreie Städte)
11054 pagasti

Dānija
5 reģioni
2 reģioni ar īpašu statusu:
Fēru Salas un Grenlande
98 komūnas

Zviedrija
21 reģions
290 komūnas

Somija
19 reģioni, tostarp Olandes salu
autonomais reģions
310 komūnas

LV

Igaunija
79 vietējās pašvaldības (64 pagasti un
15 pilsētu pašvaldības)

Latvija

Beļģija

9 pilsētas
110 novadi

3 reģioni
3 kopienas
10 provinces
581 komūna

Lietuva
60 pašvaldības
Īrija
26 grāfistu padomes, no kurām trīs
atrodas Dublinā (Fingala, Dūnliera
Ratdauna un Dienviddublina)
3 pilsētu domes
2 pilsētgrāfistu padomes

Polija
16 vojevodistes
314 apriņķi
2478 gminas

Čehijas Republika
14 apgabali
6258 komūnas

Francija
18 reģioni (13 metropoles reģioni un 5
aizjūras reģioni)
101 departaments
35 358 komūnas

Slovākija
8 apgabali
79 apriņķi
2926 pagasti

Portugāle
2 autonomie reģioni (Azoru salas un
Madeira)
308 municipalitātes
3091 pagasts

Rumānija
42 žudeci, ieskaitot galvaspilsētu
Bukaresti
103 municipijas (lielpilsētas)
217 pilsētas
2861 lauku komūna

Bulgārija

Spānija

6 plānošanas reģioni
28 apgabali
265 komūnas

17 autonomie apgabali
2 autonomās pilsētas (Seūta un
Melilja)
50 provinces
8131 municipalitāte

Ungārija
19 meģes
175 komūnas

Itālija
20 reģioni (15 parastie reģioni un 5
reģioni ar īpašu statusu)
2 autonomās provinces (Bolcāno un
Trento)
110 provinces
15 metropoles rajoni
7960 komūnas

Izdevusi Eiropas Reģionu komitejas Komunikācijas direkcija
2022. gada birželio mėn
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Austrija
9 federālās zemes
95 rajoni (tostarp 15 pilsētas)
2098 komūnas

Slovēnija
12 reģioni
212 komūnas

Malta
6 reģionālās komitejas
68 apvidi

Horvātija
21 županija (tostarp galvaspilsēta
Zagreba)
128 pilsētas
428 komūnas

Grieķija
13 reģioni
7 decentralizētās administrācijas
325 komūnas

Kipra
6 apgabali
39 municipalitātes
478 kopienas

Priekšsēdētājs
Vasco Alves Cordeiro
(Azoru salu reģiona
valdības loceklis)
Pilnvaru termiņš: divarpus gadu
• kopā ar priekšsēdētāju vada
RK darbu.
Ievēlēts par

priekšsēdētāju

Birojs

Priekšsēdētāja
pirmais vietnieks

Apostolos Tzitzikostas
(Vidusmaķedonijas reģiona
gubernators)
Pilnvaru termiņš: divarpus gadu
• vada RK darbu
• vada Komitejas plenārsesijas
• darbojas kā oficiālais
RK pārstāvis.

2022. gada
birželio mėn

Priekšsēdētāju konference

pirmais vietnieks

61

Ievēlēts par

priekšsēdētāja
pirmo vietnieku

locekļi

5-6 reizes

ETSG
REGHUB
Reģionālo
centru tīkls ES politikas
īstenošanas pārskatīšanai
(RegHub)

ARLEM

Eiropas
un Vidusjūras reģiona
valstu reģionālo un
vietējo pašvaldību
asambleja
Programma
“Vēlēti jaunāka
gadagājuma
politiķi”
(YEP)

6

Eiropas Reģionu
komiteja ir ES reģionālo
un vietējo pārstāvju asambleja.

329

Rezolūcijas
NAT

COTER

politiskās
grupas

6

Teritoriālās kohēzijas
politikas un ES budžeta
ECON

Ekonomikas
politikas

gadā

9

SEDEC

Sociālās politikas, izglītības,
nodarbinātības, pētniecības un kultūras
CIVEX

specializētas

tiekas

komisijas
100

Pilsoniskuma, pārvaldības,
institucionālo lietu un ārlietu

Kopš 1994. gada tās uzdevums ir Eiropas lēmumu
ENVE
pieņemšanas procesā pārstāvēt reģionālās un vietējās
Vide, klimata pārmaiņu
katrā
pašvaldības un aizstāvēt to intereses.
un enerģētikas
locekļu
Tādējādi Eiropas Reģionu komiteja, strādādama savā mītnē
Septītā komisija (CFAA)
Briselē, ir palīdzējusi veidot arvien ciešāku Eiropas tautu un
konsultē Biroju par administratīviem
un finanšu jautājumiem.
teritoriju savienību, kurā lēmumi saskaņā ar subsidiaritātes
Ģenerālsekretārs
principu tiek pieņemti pēc iespējas tuvāk
Uz pieciem gadiem ieceļ Birojs. Vada RK administrāciju un atbild gan par
vienkāršajiem Eiropas iedzīvotājiem.
Biroja pieņemto lēmumu izpildi, gan par administratīvā darba organizēšanu.

tīkli un
forumi,

Eiropas
teritoriālās
sadarbības
grupa

Izstrādājot tiesību aktus (direktīvas, regulas utt.) jomās, kas ietekmē vietējās un reģionālās pašvaldības,
pārējās ES iestādes regulāri konsultējas ar RK; RK var izstrādāt atzinumus arī pēc savas iniciatīvas. Kad
atzinuma projekts ir pieņemts attiecīgajā RK komisijā, to izskata plenārsesijā. Pieņemto atzinumu nosūta
visām Eiropas iestādēm un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
————————————————————————————————

Dabas
resursu

* Zaļo grupai ir divi
līdzpriekšsēdētāji

Pilnsapulce

Atzinumi

priekšsēdētājs

loceklis

2022. gada
birželio mėn

RK locekļi tiekas plenārsesijā Briselē, lai
apspriestu un pieņemtu atzinumus,
ziņojumus un rezolūcijas. Plenārsesijas
diskusijās par jautājumiem, kas
reģioniem un pilsētām ir īpaši svarīgi,
aicina piedalīties arī Eiropas
Parlamenta deputātus, Padomes un
Eiropas Komisijas locekļus,
kā arī ES prezidentvalsts
pārstāvjus.

Eiropas Reģionu komitejas darbs

Priekšsēdētāju konferenci (PK)
veido priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja pirmais vietnieks
un visu politisko grupu
priekšsēdētāji. Priekšsēdētāju
26 locekļi (pēc nacionālā un
konference sagatavo darbu
politiskā līdzsvara principa)
un palīdz rast politisku
27 priekšsēdētāja vietnieki
konsensu
par lēmumiem,
(pa vienam no katras
kas jāpieņem citām
dalībvalsts)
6* politisko grupu priekšsēdētāji struktūrvienībām
1
(pilnsapulcei, Birojam
un
komisijām).
priekšsēdētāja
1

2019. gada 7. oktobrī par Eiropas Reģionu komitejas ģenerālsekretāru tika iecelts
Petr Blížkovský.

27

kas reģioniem un pilsētām dod iespēju
Ģenerālsekretariāts
piedalīties ES debatēs un apmainīties ar
valstu
Atbild par plenārsesiju, komisiju sanāksmju un RK locekļu citu politisko darbību sekmīgu
pieredzi un labu praksi konkrētās ES
norisi. Tā uzdevums ir arī popularizēt Eiropas Reģionu komiteju un atbalstīt tās
delegācijas
politikas jomās.
locekļu veiktos komunikācijas pasākumus.
Tīkli radīti, lai risinātu jautājumus, kas
Pirms plenārsesijām un politisko grupu sanāksmēm RK
CORLEAP
svarīgi
reģioniem
un
pilsētām.
Ģenerālsekretariātā ir septiņas direkcijas:
locekļi tiekas savu valstu delegācijās, lai apspriestu kopējo
ES un
RK
ir
arī
Pilsētas
mēru
pakta
Locekļi, plenārsesijas, stratēģija – Leģislatīvā darba 1.
nostāju.
Austrumu partnerības
dalībniece.
direkcija – Leģislatīvā darba 2. direkcija – Komunikācijas
valstu Reģionālo un vietējo
pašvaldību konference

“Pilsētas
un reģioni —
integrācijai”
Decentralizētas
sadarbības portāls

24

Francija, Vācija,
Itālija

Subsidiaritātes
uzraudzības tīkls

Stratēģijas
“Eiropa 2020”
īstenošanas
uzraudzības
forums

15

Rumānija
Dānija, Horvātija,
Īrija, Lietuva,
Slovākija, Somija
Kipra, Luksemburga

21

9

6

Polija, Spānija

12

7
5

Austrija, Beļģija, Bulgārija,
Čehijas Republika, Grieķija,
Nīderlande, Portugāle,
Ungārija, Zviedrija
Igaunija, Latvija un Slovēnija
Malta

Locekļu sadalījums pa valsts delegācijām

Ar rezolūcijām Komiteja pauž savu viedokli par svarīgiem un aktuāliem jautājumiem. Rezolūcijas iesniegt
var arī Komitejas politiskās grupas.
————————————————————————————————

Perspektīvas atzinumi un ietekmes ziņojumi

RK ne vien reaģē uz tiesību aktu priekšlikumiem, bet, pamatojoties uz Komitejas locekļu pieredzi, cenšas arī
ietekmēt ES politikas attīstību. Eiropas Komisija var aicināt RK izstrādāt arī ietekmes ziņojumus. Kā liecina
nosaukums, šādu ziņojumu mērķis ir novērtēt kāda politikas pasākuma ietekmi vietējā un reģionālajā līmenī.
————————————————————————————————

Subsidiaritātes principa veicināšana

Lisabonas līgumā ir apstiprinātas RK tiesības vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai nodrošinātu savu
prerogatīvu un subsidiaritātes principa ievērošanu.
————————————————————————————————

Sarīkojumi

Būdama reģionu un pilsētu pārstāvju asambleja, RK sadarbībā ar vietējiem un reģionālajiem partneriem un citām
ES iestādēm rīko konferences, seminārus un izstādes.
• Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā RK ir uzņēmusi Briselē tūkstošiem dalībnieku, kas piedalās spraigās
diskusijās vai meklē sadarbības partnerus kopīgiem projektiem.
• EuroPCom — Eiropas Publiskās komunikācijas konferencē — ik gadus tiekas vietējo, reģionālo, valstu
un Eiropas iestāžu komunikācijas eksperti, kā arī privātu komunikācijas aģentūru, NVO un akadēmisko
aprindu pārstāvji.
• Katru otro gadu RK rīko Eiropas Reģionu un pilsētu samitu, lai apspriestu galvenās problēmas, ar kurām
saskaras Eiropas Savienība.
————————————————————————————————

Pētījumi un citas publikācijas

Ar pieaicinātu ekspertu palīdzību RK izstrādā pētījumus par dažādiem vietējās un reģionālās dimensijas
aspektiem. RK arī gatavo publikācijas gan reģionālajiem, gan vietējiem lēmumu pieņēmējiem, kā arī
plašākai sabiedrībai.

Plašāku informāciju atradīsiet šeit:

direkcija – Cilvēkresursu un finanšu direkcija –
Loģistikas direkcija* – Tulkošanas direkcija*

* (divas pēdējās ir kopīgas ar Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komiteju).
Ir arī politisko grupu sekretariāti un iekšējās
revīzijas dienests.

RK kompetences jomas
RK ir pilnvarota paust viedokli par visiem vietējam un reģionālajam līmenim svarīgākajiem
jautājumiem, kuros Eiropas Parlamentam, ES Padomei un Eiropas Komisijai ir pienākums
apspriesties ar RK. Uz šādiem jautājumiem attiecas vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas
Savienības tiesību aktu.

