Kas ir Eiropas Reģionu
komiteja (RK)?

ES iestādes izstrādā
savu nostāju

Lēmumu pieņemšana
Eiropas Savienībā

Priekšlikums

Eiropas Parlaments

•••••••••

Priekšsēdētājs
Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(Vidusmaķedonijas reģiona gubernators)

of the Regions

Pilnvaru termiņš: 2,5 gadi
• vada RK darbu
• vada RK plenārsesijas
• oficiāli pārstāv RK

Pirmais
priekšsēdētāja
vietnieks
Vasco Alves Cordeiro

(Azoru salu autonomā reģiona valdības
vadītājs)
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5 līdz 6 reizes gadā RK locekļi
uz 2–3 dienām ierodas Briselē, lai
balsotu par atzinumiem, tos
pieņemtu, kā arī apspriestu politiku,
kas skar visu Eiropu.
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Ekonomiskā, sociālā un
teritoriālā kohēzija,
struktūrfondi, Eiropas
Reģionālās attīstības
fonds, Eiropas Sociālais
fonds

Eiropas Reģionu komiteja ir ES asambleja, kurā darbojas 329 reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvji (un
329 aizstājēji) no visām 27 dalībvalstīm. To izveidoja 1994. gadā, un tās uzdevums ir iesaistīt vietējās
un reģionālās pašvaldības ES lēmumu pieņemšanas procesā un informēt tās par ES politiku.
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Komisijai ir jākonsultējas ar RK
tajās politikas jomās, kas ietekmē reģionus un pilsētas.

Teritoriālās kohēzijas
politika un ES budžets
(COTER)

Kompetences
jomas

Vide, klimata pārmaiņas
un enerģētika
(ENVE)

Pilsoniskums, pārvaldība,
institucionālās lietas
un ārlietas (CIVEX)

Ekonomikas politika
(ECON)

Vide, enerģētika
un klimata
pārmaiņas

Nodarbinātība un
sociālās lietas

Sociālā politika, izglītība,
nodarbinātība, pētniecība
un kultūra (SEDEC)

Dabas resursi
(NAT)

Izglītība, jaunatne,
arodapmācība,
kultūra un sports

Kā top RK atzinumi
Eiropas Komisijas
leģislatīva akta
priekšlikums vai arī EP
vai Padomes
pieprasījums, vai arī
RK pašiniciatīva
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Ziņotājs
sagatavo
atzinuma
projektu un
apspriežas ar
ieinteresētajām
personām

RK pārstāv
vienu miljonu vietējo
un reģionālo politiķu
no visas Eiropas

Diskusijas un
atzinuma
projekta
pieņemšana RK
komisijā

2 3

*Kopā – 302, stāvoklis 2020. gada martā

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Parlaments

6 komisijas (RK locekļu grupas) izstrādā atzinumu projektus, ziņojumus
un rezolūcijas, ko iesniedz pieņemšanai pilnsapulcē.
Transports,
Eiropas
komunikāciju
tīkli

Iesaistīšanās
5

apspriešanās

Sabiedrības veselība

• kopā ar priekšsēdētāju vada RK
darbu

Pilnsapulce

Eiropas Savienības
Padome

RK komisijas

Obligāta apspriešanās
ar RK

Pilnvaru termiņš: 2,5 gadi

24

likumdošanas
process

•••••

Eiropas Reģionu
komiteja

Eiropas Reģionu komitejas
locekļi
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Eiropas
Komisija

Eiropas Savienības
Padome
Eiropas
Komisija

24

Lēmumu pieņemšana

1.000.000

No ziņotāja
iecelšanas līdz
atzinuma pieņemšanai:
2–9 mēneši

RK 2019. gadā uzaicināja
253 gados jaunus
vēlētus politiķus (YEPs)
uz RK sanāksmēm,
tādām kā samiti,
plenārsesijas un ES
Reģionu un pilsētu
nedēļa

253
YEPs

RK ziņotājs tiekas ar
EP referentu(-iem),
Padomes
prezidentūras,
Komisijas dienestu
pārstāvjiem

RK pilnsapulce pieņem
atzinumu

4 56
RK 2019. gadā
sarīkoja

Publicēšana
un ES iestāžu
informēšana

87

pasākumus
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