Kaj je
Evropski odbor regij (OR)?

Institucije EU oblikujejo
svoja stališča

Postopek odločanja
v EU

predlog
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Apostolos Tzitzikostas

PES
GROUP
European Committee

(predsednik regije, Srednja Makedonija,
Grčija)

of the Regions

• vodi delo OR
• predseduje plenarnim
zasedanjem
• uradno zastopa OR

Prvi
podpredsednik
Vasco Alves Cordeiro

(predsednik regionalne vlade Azorov)

Mandat: dve leti in pol
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Člani OR se 5- do 6-krat na leto
zberejo na plenarnih zasedanjih v
Bruslju, ki trajajo od 2 do 3 dni,
glasujejo o mnenjih in jih
sprejemajo ter razpravljajo o
politikah, ki zadevajo vso Evropo.

Ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija,
strukturni skladi,
Evropski sklad za
regionalni razvoj in
Evropski socialni sklad

Evropski odbor regij je skupščina 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU (in 329
namestnikov) iz vseh 27 držav članic EU. Ustanovljen je bil leta 1994, njegova naloga pa je regionalne
in lokalne oblasti vključiti v proces odločanja EU ter jih seznanjati s politikami EU.
Evropski parlament, Svet in Evropska komisija se z njim posvetujejo o političnih področjih, ki vplivajo
na mesta in regije.

Komisija za politiko
teritorialne kohezije in
proračun EU (COTER)

Področja
pristojnosti

Komisija za okolje,
podnebne spremembe
in energijo (ENVE)

Komisija za državljanstvo,
upravljanje ter
institucionalne in zunanje
zadeve (CIVEX)

Komisija za ekonomsko
politiko (ECON)

Okolje, energija
in podnebne
spremembe

Zaposlovanje in
socialne zadeve

Komisija za socialno
politiko, izobraževanje,
zaposlovanje, raziskave
in kulturo (SEDEC)

Komisija za naravne
vire (NAT)

Izobraževanje, mladi,
poklicno usposabljanje,
kultura in šport

Kako nastajajo mnenja OR?
Evropska komisija
predlaga zakonodajni
akt, Evropski
parlament ali Svet
zaprosita za mnenje
ali OR pripravi mnenje
na lastno pobudo

1

Poročevalec
pripravi
osnutek
mnenja in se
posvetuje z
zainteresiranimi stranmi

OR predstavlja en
milijon lokalnih in
regionalnih politikov
iz vse Evrope

Komisija OR
razpravlja o
mnenju in
sprejme osnutek

2 3

*Skupaj 302 (stanje marec 2020)

Evropski odbor regij

6 6 komisij (skupin članov) pripravlja osnutke mnenj, poročil in resolucij,
ki se predložijo plenarni skupščini.

Promet,
vseevropska
omrežja

Dejavnosti
5

Evropski parlament

Javno zdravje

• skupaj s predsednikom vodi
delo OR

Plenarna
skupščina

posvetovanje

Svet
Evropske unije

Komisije OR

Področja
obveznega posvetovanja z OR

Mandat: dve leti in pol
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Evropski odbor
regij

Predsednik

24

zakonodajni
proces

Evropski parlament

Člani
Evropskega odbora regij

24

Evropska
komisija

Svet
Evropske unije
Evropska
komisija

24

Sprejemanje odločitev

1.000.000

Od imenovanja
poročevalca do sprejetja
mnenja mine
od 2 do 9 mesecev

OR je leta 2019
povabil 253 mladih
izvoljenih politikov
k sodelovanju na
dogodkih OR, kot so
vrh, plenarna
zasedanja ali evropski
teden regij in mest

253
YEPs

Poročevalec OR se
sreča s poročevalcem/poročevalci
EP, predstavniki
predsedstva Sveta,
službami Evropske
komisije

Plenarna skupščina OR
sprejme mnenje

4 56
OR je leta
2019
organiziral

Mnenje se objavi in
posreduje
institucijam EU

87

dogodkov
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