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Membros do 
Comité das Regiões Europeu

Presidente
Apostolos Tzitzikostas
(governador da região da Macedónia 
Central)

Mandato: 2 anos e meio

• dirige os trabalhos do CR
• preside às reuniões plenárias
• representa o�cialmente o CR

Primeiro 
vice-presidente
Vasco Alves Cordeiro
(presidente do Governo Regional dos 
Açores)

Mandato: 2 anos e meio

• dirige os trabalhos do CR, 
juntamente com o presidente

Reunião plenária
Os membros do CR reúnem-se em 
plenária 5 a 6 vezes por ano 
durante 2 ou 3 dias, em Bruxelas, 
para votar e adotar pareceres e 
debater políticas que afetam toda a 
Europa.

Consulta obrigatória 
do CR

Saúde pública

Transportes, 
redes 
transeuropeias

Ambiente, 
energia e 
alterações 
climáticas

Coesão económica, 
social e territorial, 

fundos estruturais, 
Fundo Europeu de 
Desenvolvimento 

Regional, Fundo Social 
Europeu

Emprego e
 assuntos sociais

Educação, juventude, 
formação pro�ssional, 

cultura e desporto

Domínios 
de competência

Comissão do CR
6 comissões (grupos de membros) elaboram projetos de parecer, de 
relatório e de resolução a apresentar à Assembleia Plenária. 

Comissão da Política
 de Coesão Territorial
 e Orçamento da UE

(COTER)

Comissão do Ambiente, 
Alterações Climáticas 
e Energia (ENVE)

Comissão da
 Política Económica

(ECON)

Comissão da Cidadania, 
Governação e Assuntos 
Institucionais e Externos
(CIVEX)

Comissão dos
 Recursos Naturais

(NAT)

Comissão da Política 
Social, Educação, Emprego,
Investigação e Cultura
(SEDEC)

Parlamento Europeu

Conselho 
da União Europeia

Comissão
EuropeiaConselho 

da União Europeia

Parlamento Europeu
Comissão
Europeia

proposta processo 
legislativo••••••••••••••Comité das Regiões 

Europeu

Processo de decisão 
da União Europeia

Tomada de decisões

consulta

As instituições da UE 
de�nem as suas posições

Processo de elaboração dos pareceres do CR

1 2 3 4 5 6
Da designação 

do relator à adoção do 
parecer: entre 2 a 9 meses

Proposta de ato 
jurídico da Comissão 
Europeia ou pedido 
do PE ou do Conselho 
ou iniciativa do CR

O relator 
elabora o 
projeto de 
parecer e 
consulta as 
partes 
interessadas

Debate e 
adoção do 
projeto de 
parecer pela 
comissão do CR

O relator do CR 
reúne-se com o(s) 
relator(es) do PE, a 
Presidência do 
Conselho e os 
serviços da 
Comissão

Adoção do parecer na 
reunião plenária do CR

Publicação e 
comunicação às 
instituições da UE

Envolvimento

O CR representa um 
milhão de políticos 
locais e regionais de 
toda a Europa

1.000.000

Em 2019, o CR convidou 
253 jovens políticos 
eleitos (YEPs) a 
participarem em 
eventos como a cimeira, 
a reunião plenária do CR 
ou a Semana Europeia 
das Regiões e dos 
Municípios

253
YEPs

Em 2019, 
o CR realizou 87

eventos
O Comité das Regiões Europeu
O Comité das Regiões Europeu é a assembleia da União Europeia composta por 329 representantes eleitos dos órgão de 
poder local e regional (e 329 suplentes) dos 27 Estados-Membros. Criado em 1994, a sua missão consiste em fazer 
participar os órgãos de poder local e regional no processo decisório da UE e informá-los sobre as políticas da União. 
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia consultam o Comité em domínios de ação que digam 
respeito às regiões e aos municípios.

O que é o 
Comité das Regiões Europeu (CR)?

Rue Belliard/Belliardstraat 101   |   1040 Bruxelles/Brussel   |   BELGIQUE/BELGIË   |   Tel. +32 22822211
www.cor.europa.eu   |         @EU_CoR   |         /european.committee.of.the.regions   |         /european-committee-of-the-regions


