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*Общо — 302 (актуално състояние към 
март 2020 г.)

NI

PES GROUP
European Committee
of the Regions

Членове на
Европейския комитет на регионите

Председател
Апостолос Цицикостас
(Управител на регион Централна 
Македония)

Мандат: 2 години и половина

• ръководи работата на КР
• председателства пленарните сесии
• действа в качеството на официален 

представител на КР

Първи 
заместник-председател
Вашку Алвеш Кордейру
(министър-председател на регионалното 
правителство на Азорските острови)

Мандат: 2 години и половина

• ръководи работата на КР 
заедно с председателя

Пленарна сесия
Членовете на КР заседават на 
пленарна сесия 5 до 6 
пъти/годишно за 2—3 дни в 
Брюксел за гласуване, 
приемане на становища и 
обсъждане на политики, които 
засягат цяла Европа

Задължителна 
консултация с КР

Обществено здравеопазване

Транспорт, 
трансевропейски 
мрежи

Околна среда, 
енергетика и 
изменение на 
климата

Икономическо, 
социално и 

териториално 
сближаване, структурни 

фондове, Европейски 
фонд за регионално 

развитие, Европейски 
социален фонд

Заетост и
социални въпроси

Образование, младеж,
професионално обучение,

култура и спорт

Области на
отговорност

Комисии на КР
6 комисии (групи на членове) подготвят проектостановища, доклади 
и резолюции, които се представят на пленарната асамблея.

Политика на териториално
сближаване и бюджет на ЕС

(COTER)

Околна среда, изменение 
на климата и енергетика 
(ENVE)

Икономическа политика
(ECON)

Гражданство, управление, 
институционални въпроси 
и външни работи (CIVEX)

Природни ресурси
(NAT)

Социална политика, 
образование, заетост, 
научни изследвания и 
култура (SEDEC)

Съвет на 
Европейския съюз

Европейска 
комисияСъвет на

Европейския съюз

Европейски
парламент

Европейски 
комитет на 
регионите

Европейска
комисия

Европейски
парламент

предложение законодателен
процес••••••••••••••

Вземане на 
решения в ЕС

Вземане на решение

консултация

Институциите на ЕС
изготвят позициите си

Как се изготвят становищата на КР

1 2 3 4 5 6
От определянето на 

докладчик до 
приемането на 

становището: 2—9 месеца

Предложение на 
Европейската 
комисия за правен 
акт или искане на ЕП 
или Съвета, или 
собствена 
инициатива на КР

Докладчикът 
подготвя 
проектостанов
ище и се 
консултира със 
заинтересовани
те страни

Обсъждане и 
приемане на 
проектостанов
ище от комисия 
на КР

Докладчикът на 
КР се среща с 
докладчика на ЕП, 
председателство 
на Съвета, служби 
на ЕК

Приемане на 
становището на 
пленарната сесия на КР

Публикуване и 
уведомяване на 
институциите на ЕС

Ангажираност

КР представлява
един милион местни и
регионални политици
от цяла Европа

1.000.000

През 2019 г. КР покани
253 млади политици
на изборна длъжност на 
заседания на КР като 
срещата на високо 
равнище, пленарните 
сесии или Европейската 
седмица на регионите и 
градовете

253
YEPs

През 2019 г. 
КР проведе 87

прояви
Европейският комитет на регионите
Европейският комитет на регионите е асамблеята на 329 представители (и 329 заместници) на регионалните и 
местните власти в ЕС от 27-те държави членки. Създаден през 1994 г., той има мисията да приобщава регионалните и 
местните власти към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информира за политиките на ЕС. 
Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се консултират с Комитета относно политики, които имат 
отражение върху регионите и градовете.

Какво представлява 
Европейският комитет
на регионите (КР)?
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