Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική

Πρόταση

διαδικασία

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών
PES
GROUP
European Committee

(Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας)

of the Regions

Θητεία: 2 1/2 χρόνια
• ηγείται των εργασιών της ΕτΠ
• προεδρεύει στις συνόδους
ολομέλειάς της
• λειτουργεί ως επίσημος
εκπρόσωπος της ΕτΠ

Πρώτος
Αντιπρόεδρος
Vasco Alves Cordeiro
(Πρόεδρος της περιφερειακής
κυβέρνησης των Αζορών)
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Οικονομική, κοινωνική
και εδαφική συνοχή,
Διαρθρωτικά ταμεία,
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών (329 μέλη και
329 αναπληρωματικά μέλη) από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών
και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες.

Περιβάλλον, κλιματική
αλλαγή και ενέργεια
(ENVE)

Πολιτική εδαφικής συνοχής
και προϋπολογισμός της ΕΕ
(COTER)

τομείς
αρμοδιότητας

Ιθαγένεια, διακυβέρνηση,
θεσμικές και εξωτερικές
υποθέσεις (CIVEX)

Οικονομική πολιτική
(ECON)

Περιβάλλον,
ενέργεια και
κλιματική αλλαγή

Απασχόληση και
κοινωνικές υποθέσεις

Κοινωνική πολιτική,
εκπαίδευση, απασχόληση,
έρευνα και πολιτισμός
(SEDEC)

Φυσικοί πόροι
(NAT)

Εκπαίδευση, νεολαία,
επαγγελματική κατάρτιση,
πολιτισμός και αθλητισμός

Πώς καταρτίζονται οι γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ
Πρόταση της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για νομική
πράξη/Αίτηση του ΕΚ
ή του
Συμβουλίου/Πρωτοβο
υλία της ΕτΠ
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Ο εισηγητής
ετοιμάζει το σχέδιο
γνωμοδότησης
και διαβουλεύεται
με τους
ενδιαφερόμενους
φορείς

2

*Σύνολο - 302 (κατάσταση τον Μάρτιο 2020)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών:

6 επιτροπές (ομάδες μελών) ετοιμάζουν σχέδια γνωμοδότησης,
εκθέσεις και ψηφίσματα προς υποβολή στη σύνοδο ολομέλειας.
Μεταφορές και
διευρωπαϊκά
δίκτυα

Συνεργασία
5

Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Δημόσια υγεία

• ηγείται των εργασιών της ΕτΠ
μαζί με τον Πρόεδρο

Τα μέλη της ΕτΠ συνέρχονται σε
Ολομέλεια 5 - 6 φορές/έτος
για 2-3 ημέρες στις Βρυξέλλες για
να ψηφίζουν και να υιοθετούν
γνωμοδοτήσεις και να συζητούν
σχετικά με πολιτικές που
επηρεάζουν όλη την Ευρώπη.

διαβούλευση

Επιτροπές της ΕτΠ

Υποχρεωτική διαβούλευση
της ΕτΠ

Θητεία: 2 1/2 χρόνια

Ολομέλεια

Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

•••••

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των
Περιφερειών

Απόστολος Τζιτζικώστας

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Πρόεδρος

Λήψη αποφάσεων

•••••••••

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των Περιφερειών (ΕτΠ);

Τα όργανα της ΕΕ
και οι θέσεις τους

Λήψη αποφάσεων
στην ΕΕ

Η ΕτΠ εκπροσωπεί
ένα εκατομμύριο
τοπικούς
και περιφερειακούς

1.000.000

Συζήτηση και
υιοθέτηση του
σχεδίου
γνωμοδότησης
από την
επιτροπή της
ΕτΠ
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Από τον ορισμό
εισηγητή έως την
υιοθέτηση της
γνωμοδότησης: 2-9 μήνες

Το 2019, η ΕτΠ προσκάλεσε
253 Νέους Εκλεγμένους
Πολιτικούς (ΝΕΠ) σε
συνεδριάσεις της ΕτΠ όπως
η Διάσκεψη Ολομέλειας,
Σύνοδοι Ολομέλειας ή η
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Δήμων και των
Περιφερειών

253
YEPs

Ο εισηγητής της ΕτΠ Έγκριση της γνωμοδότησης
κατά τη σύνοδο ολομέλειας
συναντά τον/τους
εισηγητή/ές του ΕΚ, της ΕτΠ
την Προεδρία του
Συμβουλίου, τις
Δημοσίευση και
υπηρεσίες της
ενημέρωση των
Επιτροπής
οργάνων της ΕΕ

4 56
Το 2019 η ΕτΠ
πραγματοποίησε

87

εκδηλώσεις
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