Co je Evropský výbor regionů (VR)?

Orgány a instituce EU
formulují své stanovisko
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Oblasti
odpovědnosti

Evropský výbor regionů je shromážděním EU 329 místních a regionálních zástupců (a 329 náhradníků)
ze všech 27 členských států EU. Byl vytvořen v roce 1994 a jeho úkolem je zapojit orgány regionální a
místní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU.
Evropský parlament, Rada a Evropská komise s ním konzultují oblasti politik týkající se regionů a
měst.

Sociální politika, vzdělávání,
zaměstnanost, výzkum a
kultura (SEDEC)

Přírodní zdroje
(NAT)

Vzdělávání, mládež,
odborná příprava, kultura a sport

Jak vznikají stanoviska VR
návrh právního aktu
předložený Evropskou
komisí nebo žádost EP
či Rady nebo vlastní
iniciativa VR

1

zpravodaj
vypracuje návrh
stanoviska a
konzultuje jej se
zainteresovanými
stranami

VR zastupuje
milion místních a
regionálních politiků
z celé Evropy

čtení návrhu a
přijetí stanoviska
v komisi VR
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*Celkem – 302 stav z března 2020

Evropský výbor regionů

Občanství, správa,
institucionální a vnější
věci (CIVEX)

Hospodářská politika
(ECON)

Životní prostředí,
energetika a
změna klimatu

Zapojení
5

Životní prostředí,
změna klimatu a
energetika (ENVE)

Politika územní soudržnosti
a rozpočet EU
(COTER)

Doprava,
transevropské
sítě

Zaměstnanost
a sociální věci

• řídí spolu s předsedou činnost
VR

Členové VR se scházejí na
plenárním zasedání 5 až 6 krát
ročně na 2–3 dny v Bruselu, aby
hlasovali o stanoviscích, přijímali je
a projednávali politiky, které mají
dopad na celou Evropu.

Veřejné zdraví

Hospodářská,
sociální a územní
soudržnost,
strukturální fondy,
Evropský fond pro
regionální rozvoj,
Evropský sociální
fond

funkční období: 2,5 roku

plenární zasedání

Evropský parlament

6 komisí (uskupení členů) připravuje návrhy stanovisek, zpráv a
usnesení, které jsou poté předloženy plenárnímu shromáždění.

funkční období: 2,5 roku
• řídí činnost VR
• předsedá plenárním zasedáním
• je oficiálním zástupcem VR

konzultace

Komise VR

Povinná konzultace s VR

(guvernér regionu Střední Makedonie)

of the Regions

Rada Evropské
unie

•••••

Členové Evropského výboru regionů

24

legislativní
proces

Evropský parlament
Evropský výbor
regionů

24

Přijímání rozhodnutí

1.000.000

od jmenování
zpravodaje po přijetí
stanoviska: 2–9 měsíců

roce 2019 VR pozval
253 mladých zvolených
politiků (YEP) na
schůze VR, jako je
summit, plenární
zasedání nebo Evropský
týden regionů a měst.

253
YEPs

zpravodaj VR se
sejde se
zpravodajem/zpravodaji EP,
předsednictvím
Rady, útvary EK

přijetí stanoviska na
plenárním zasedání VR

4 56
V roce 2019
VR uspořádal

zveřejnění
stanoviska a
informování
orgánů EU

87
akcí
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