Inštitúcie EÚ sformulujú
svoje pozície

Rozhodovací
proces v EÚ

Čo je Európsky výbor
regiónov (VR)?

návrh

•••••••••

Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(predseda regiónu Stredné Macedónsko)

of the Regions

Funkčné obdobie: 2,5 roka
• riadi prácu VR
• predsedá plenárnym
zasadnutiam
• je oficiálnym zástupcom VR

Prvý
podpredseda
Vasco Alves Cordeiro

(predseda vlády autonómneho regiónu
Azory)
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Členovia VR sa schádzajú na
plenárnom zasadnutí v Bruseli
5 až 6 krát ročne na 2 –3 dni,
aby hlasovali o stanoviskách a
prijímali ich.
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Hospodárska, sociálna
a územná súdržnosť,
štrukturálne fondy,
Európsky fond
regionálneho rozvoja,
Európsky sociálny fond

Oblasti
právomocí

Európsky výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce 329 miestnych a regionálnych zástupcov (a
329 náhradníkov) zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Bol vytvorený v roku 1994 a jeho poslaním je
zapájať regionálne a miestne samosprávy do rozhodovacieho procesu EÚ a informovať ich o politikách EÚ.
Európsky parlament, Rada a Európska komisia musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky,
ktoré sa týkajú regiónov a miest.

Životné
prostredie,
energetika a
zmena klímy

Zamestnanosť a
sociálne veci
Vzdelávanie, mládež,
odborná príprava,
kultúra a šport

Komisia pre politiku
územnej súdržnosti a
rozpočet EÚ (COTER)

Komisia pre životné
prostredie, klimatické
zmeny a energetiku (ENVE)

Komisia pre
hospodársku politiku
(ECON)

Komisia pre občianstvo,
riadenie, inštitucionálne
a vonkajšie záležitosti
(CIVEX)

Komisia pre sociálnu
politiku, vzdelávanie,
zamestnanosť, výskum
a kultúru (SEDEC)

Komisia pre
prírodné zdroje
(NAT)

Ako vznikajú stanoviská VR
Návrh právneho aktu
od Komisie/žiadosť EP
alebo Rady/stanovisko
VR z vlastnej iniciatívy
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Spravodajca
pripraví návrh
stanoviska a
konzultuje ho
so zainteresovanými
stranami

VR zastupuje
milión politikov na
miestnej
a regionálnej úrovni

Diskusia a
schválenie
návrhu
stanoviska v
komisii VR

2 3

*Spolu – 302, stav z marca 2020

Európsky výbor regiónov

6 komisií (skupín členov) pripravuje návrhy stanovísk, správ a uznesení,
ktoré sa predkladajú plenárnemu zhromaždeniu.
Doprava a
transeurópske
siete

Zapojenie
5

Európsky parlament

Verejné zdravie

• riadi spolu s predsedom prácu
VR

*

konzultácia

Komisie VR

Povinná konzultácia
s VR

Funkčné obdobie: 2,5 roka

Plenárne
zasadnutie

Rada
Európskej únie

•••••

Európsky výbor
regiónov

Predseda

24

legislatívny
proces

Európsky parlament

Členovia
Európskeho výboru regiónov

24

Európska
komisia

Rada
Európskej únie
Európska
komisia

24

Prijímanie rozhodnutí

1.000.000

Od vymenovania
spravodajcu po prijatie
stanoviska: 2 – 9

V roku 2019 VR pozval
253 mladých volených
politikov na schôdze VR
ako Európsky summit
regiónov a miest,
plenárne zasadnutia či
Európsky týždeň
regiónov a miest

253
YEPs

Spravodajca VR sa
stretne so
spravodajcom
(spravodajcami) EP,
zástupcami
predsedníctva Rady
alebo útvarov EK

Prijatie stanoviska na
plenárnom zasadnutí VR

4 56
V roku 2019
VR usporiadal

Zverejnenie a
informovanie
inštitúcií EÚ

87

podujatí
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