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Az egyes ügyiratokhoz az előadókat a szakbizottsági ülésen 
jelen lévő tagok (vagy megfelelően felhatalmazott póttagok) 
nevezik ki. Az előadónak az érintett szakbizottság tagjának 
vagy megfelelően felhatalmazott póttagjának kell lennie.

Kivételes és sürgős esetekben az illetékes szakbizottság 
írásbeli eljárással is nevezhet ki előadót, egy, az elnök által a 
szakbizottsági tagokhoz intézett levél útján.

Sürgős esetekben, amikor nincs idő a véleménytervezet 
szakbizottsági elfogadására, a Közgyűlés (vagy haladéktalan 
ügyekben az RB elnöke) egy tagot „főelőadónak” nevezhet 
ki. Ilyenkor a véleménytervezetet közvetlenül a plenáris ülésre 
terjesztik be, ha az idő engedi, egy, a szakbizottságban folytatott 
feltáró vitát követően.

Előadót olyan dokumentumhoz neveznek ki, amelyről a Régiók 
Bizottsága véleményt kíván készíteni. Ez lehet jogalkotási 
javaslat, közlemény, fehér könyv, zöld könyv, jelentés vagy 
más, az RB-hez a három fő európai uniós intézménytől (azaz 
az Európai Bizottságtól, az Európai Unió Tanácsától vagy az 
Európai Parlamenttől) érkező felkérés. A vélemény készítéséről 
az illetékes szakbizottság határoz rendes ülésén, tekintetbe véve 
a témának a helyi és regionális önkormányzatok szempontjából 
betöltött jelentőségét, illetve a politikai koordinátorokkal való 
konzultáció nyomán. 

Az RB ezen túlmenően saját kezdeményezésre is készíthet 
véleményeket olyan területeken, amelyeken erre nem kérték 
fel hivatalosan, de amelyeken a véleménye szerint a helyi és 
regionális szintű kérdések érintve vannak. A saját kezdeményezésű 
vélemény elkészítésének jóváhagyásáról az RB Elnöksége határoz, 
általában az illetékes szakbizottság megindokolt javaslata alapján.

A szakbizottság titkársága minden ülés előtt a politikai csoportok 
titkárságaival való konzultációt követően összeállítja azoknak a 
javasolt dokumentumoknak a listáját, amelyekről a szakbizottság 
vélemény kibocsátását határozhatja el. A szakbizottság minden 
évben összeállítja éves munkaprogramját, amelyben meghatározza, 
hogy munkáját mely területekre kívánja összpontosítani. Az egyes 
szakbizottságok munkaprogramját az RB Elnöksége jóváhagyja.

Jelen útmutató célja, hogy világos és 
tömör formában áttekintést nyújtson a 
Régiók Bizottsága tagjai számára az RB-
előadók kinevezéséről, illetve a vélemények 
kidolgozásának, elfogadásának és nyomon 
követése biztosításának folyamatában betöltött 
szerepükről és funkciójukról.  

Mivel összefoglalóról van szó, az útmutató nem tér ki 
az eljárások minden részletére, illetve nem tekinthető 
jogi természetű szövegnek. Az eljárások végleges és 
teljes változatát az RB eljárási szabályzata tartalmazza. 
További információt kérésre a szakbizottságok 
titkárságai nyújtanak.

1. 
Az előadó kinevezése

2. 
A vélemény témájának kiválasztása
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Minden előadónak lehetősége van a vélemény összeállításában 
segédkező szakértőt választani és kijelölni (aki lehet például 
az előadó által képviselt helyi vagy regionális önkormányzat 
tisztviselője, vagy a vélemény témájának tudományos vagy 
más jellegű szakértője). A szakértő jogosult támogatást nyújtani 
az előadónak az összes szakbizottsági ülésen és a plenáris 
ülésen, amelyen a véleményt tárgyalják, illetve más, az uniós 
intézményeknek és az érdekeltek szövetségeinek a képviselőivel 
és más érintett szereplőkkel a véleményt előkészítő szakaszban 

megtartott üléseken. Kérésre az RB megtéríti a szakértő utazási 
költségeit és napidíját azokra a napokra, amikor jelenléte 
szükséges az előadó támogatásához az üléseken. Az RB-t 
azonban hivatalosan kizárólag az előadó képviselheti üléseken 
és konferenciákon, és a szakértő nem szólalhat fel az RB nevében.

Az előadó által választott szakértőnek megfelelő és alapos 
szakértelemmel kell rendelkeznie a vélemény által érintett politikai 
területen. Amennyiben az előadó arra igényt tart, az RB titkársága 
segítséget nyújthat a megfelelő szakértő megtalálásában.

A szakbizottsági ülések előtt az egyes szakbizottságok elnöke, 
alelnöke és politikai koordinátorai zártkörű ülésen vitát tartanak, 
és javaslatokat fogadnak el a vélemények előadóknak történő 
kiosztásáról. Ezeket a javaslatokat azután az elnök a szakbizottsági 
ülés során a szakbizottság tagjai elé terjeszti határozathozatalra.

A politikai koordinátorok üléseit a szakbizottsági titkárságok és 
a politikai csoportok titkárságai készítik elő. A politikai csoportok 

„pontozási rendszert” alakítottak ki a vélemények csoportok közötti 
elosztásához. Annak a tagnak, aki egy adott téma előadója kíván 
lenni, a politikai csoportjához kell fordulnia a politikai koordinátorok 
ülése előtt. A politikai csoportok az előkészítő ülésükön határoznak 
arról, hogy az egyes ügyiratokhoz ajánlanak-e előadónak valakit.

A szakbizottsági ülésen a szakbizottság bármely tagja – politikai 
hovatartozástól függetlenül – hivatalosan jelezheti, hogy szívesen 
lenne előadó. Ha egy ügyirathoz több tag is jelentkezik előadónak, 
akkor a szakbizottság szavazással dönt.

Előny, ha az RB előadója rendelkezik tapasztalattal vagy ismeretekkel 
az érintett politikaterületen. A vélemény elkészítése során minden 
előadó igénybe veheti az általa választott szakértő támogatását.

Az előadónak és szakértőjének képesnek kell lennie arra, hogy 
megfelelő mennyiségű időt szánjon a vélemény előkészítésére, 
a politikai tárgyalásokra, illetve a dokumentum elkészültét 
követően a hozzá kapcsolódó utólagos tevékenységekre. Az 

előadó kinevezése személyre szól, ami azt jelenti, hogy e funkció 
ellátásának ideje alatt nem helyettesíthető rendszeresen egy másik 
taggal vagy póttaggal (kivéve, ha az előadó elveszíti mandátumát 
és emiatt már nem az RB tagja, illetve betegség esetén).

Az előadóvá való kinevezés időigényes kötelezettséggel jár, 
és az előadónak a vélemény elfogadása előtt és azt követően 
rendelkezésre kell állnia előkészítő ülések, illetve az elkészült 
véleményhez kapcsolódó utólagos tevékenységek céljából, hogy 
a dokumentum a lehető legnagyobb politikai és intézményi 
hatást érje el.

4. 
Az előadói tisztséghez 
szükséges képesítések

5. 
Szakértő kijelölése

3. 
Az előadók kinevezésének előkészítése
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A vélemény kidolgozási szakaszában az előadó és a szakértője 
felkérést kap arra, hogy találkozzanak a többi uniós intézmény és 
a tagállamok képviselőivel, illetve más fontos érdekcsoportokkal. 
Ezeken az üléseken az előadó megvitathatja a véleménnyel 
kapcsolatos terveit és céljait, és hasznos visszajelzésekre tehet 
szert. Az üléseket a szakbizottság titkársága szervezi meg.

Az előadó a kijelölését követően azonnal felveheti a kapcsolatot 
az EP megfelelő előadójával és árnyékelőadóival, amit az egész 

folyamat során szorosan fenn kell tartani. A titkárság ezenkívül 
segít megszervezni, hogy az előadó lehetőleg ismertethesse 
a véleményt az EP megfelelő bizottságában. Ez különösen 
a véleménynek az RB plenáris ülése által történő elfogadását 
követően hasznos, vagy leghamarabb a véleménytervezet 
szakbizottsági jóváhagyása után ajánlatos rá sort keríteni.

Az előadót ösztönözzük arra is, hogy felszólaljon más olyan 
üléseken és konferenciákon, amelyeken a vélemény ismertetése 
különösen hasznos lehet az RB számára. Ahhoz, hogy az RB 
titkársága, a pénzügyi osztály és a megfelelő szakbizottság 
elnöke lefolytathassa a szükséges előzetes engedélyezési 
eljárást, kérjük, hogy az előadó legalább tíz munkanappal a 
rendezvény előtt tájékoztassa a szakbizottság titkárságát az 
ilyen felkérésekről.

Az előadó kinevezése után az érintett RB-szakbizottság titkársága 
még az adott témáról tartandó első vitaülést megelőzően elemző 
feljegyzést készít háttérdokumentumként, amely segítséget 
nyújt az előadó számára a véleménytervezet összeállításában. 

Az elemző feljegyzés az alábbiakkal segíti az előadót:
• a vélemény témáját képező ügyirat elemzése,
• információ az ugyanabban vagy hasonló témákban készült 

korábbi RB-véleményekről, 

• a javaslat jelentőségének felmérése a helyi és regionális 
önkormányzatok szempontjából, illetve

• az intézményközi döntéshozatali folyamat és a többi intézmény 
különféle dokumentumainak és más érdekcsoportok (például 
a helyi és regionális önkormányzatok európai szövetségei) 
álláspontjának összefoglalása.

Az elemzés javaslatokat is tartalmaz a véleménytervezetben 
kifejthető politikai állásfoglalásra és középponti üzenetekre, amelyek 
természetesen nem kötelezik az előadót. Az elemzést az RB-n belül 
megküldik többek között a politikai csoportok titkárságainak is.

Az elemző feljegyzés minden esetben tartalmaz egy fejezetet a 
szubszidiaritási és az arányossági elv tiszteletben tartásáról, hiszen 
az eljárási szabályzat értelmében minden előadónak meg kell 
vizsgálnia véleményében azt, hogy ezt a két elvet megfelelően 
szem előtt tartották-e.

Az RB-vélemény legalapvetőbb szerepe az, hogy ajánlásokat 
tegyen arra, hogy az EU-nak miként kellene alakítania politikáját 
és jogszabályait. Az RB véleményének tehát közvetítenie kell a 
helyi és regionális önkormányzatok aggályait, és azokat úgy kell 

bemutatnia, hogy a többi intézmény képes legyen könnyen 
megérteni a legfontosabb üzeneteket és követni az RB érvelését 
és indokolását, valamint szükség esetén módosítani az eredeti 
javaslatot. Minél pontosabb az RB konkrét helyi és regionális 
szintű tapasztalatokra hivatkozó véleménye, annál könnyebben 
kommunikálhatja az RB az üzeneteit és célkitűzéseit. 

Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatairól készült véleményeknek 
ezen túlmenően konkrét módosításokat kell javasolnia a jogalkotási 
tervezetben.

6. 
Az RB titkársága által készített 

elemző háttérfeljegyzés

7. 
Mit vár a többi európai intézmény egy 

RB-véleménytől?

8. 
Előkészítő tevékenységek más uniós 

intézményekkel
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Ha az előadó azt szükségesnek tartja, az RB titkársága 
találkozót szervezhet az előadó számára a helyi és regionális 
önkormányzatok európai szervezeteinek és a régiók brüsszeli 
irodáinak a képviselőivel, illetve más érdekcsoportok 
szervezeteivel. Ezek a „konzultatív fórumok” lehetővé teszik az 
előadó és a szakértő számára, hogy a vélemény kidolgozási 

szakaszában kérdéseket tegyenek fel és további információkhoz 
jussanak. Az érdekcsoportokkal való konzultációt jóval a 
véleménytervezet fordításra való átadásának határideje előtt, 
a következő szakbizottsági ülésre való előkészületek részeként 
szervezik meg. Ahhoz, hogy a konzultatív fórum sikeres legyen, 
ajánlatos, hogy az előadó a szakértővel közösen összeállítson 
néhány kérdést, amit előzetesen megküldenek a résztvevőknek.

Ebben a fejezetben áttekintjük a vélemény összeállításával és 
elfogadásával kapcsolatos rendes eljárás lépéseit.

i. Az előadó kinevezése

Az egyes véleményekhez az előadót az illetékes szakbizottság 
nevezi ki (lásd a fenti, 1. pontot).

A felkérésen alapuló vélemények előadói azonnal megkezdhetik 
a véleménytervezettel kapcsolatos munkát, amint a megfelelő 
szakbizottság kinevezte őket. 

A saját kezdeményezésű vélemények előadói hivatalosan csak 
akkor kezdhetik meg a véleménnyel kapcsolatos munkát, ha 
a szakbizottság kinevezte őket, és az Elnökség jóváhagyta a 
szakbizottságnak a vélemény készítésére vonatkozó kérvényét.

ii. Szerkesztési szakasz*

Az előadót kinevezése után a szakbizottság titkársága 
tájékoztatja a véleménytervezet kidolgozása során betartandó 
határidőkről. Az előadó ezenkívül megkapja a fenti, 6. pontban 
említett elemző feljegyzést is. Az előadó szakértőt jelölhet ki.

iii. Eszmecsere a munkadokumentumról (fakultatív)

Az intézményközi menetrend és a határidők függvényében 
az előadó munkadokumentumot készíthet a szakbizottsági 
ülésen történő első megvitatás céljára. A munkadokumentum 
felvázolhatja a véleménytervezetben tárgyalandó főbb 
pontokat, és ismertetheti a középponti témákat és kérdéseket, 
amelyeket a tagok megvitathatnak. A munkadokumentumot 
nem kell elfogadni, és nem kell módosító indítványokat 

*  Az eljárási szabályzat értelmében minden, megvitatásra és/vagy elfogadásra szánt 
dokumentumot az EU összes hivatalos nyelvére le kell fordítani. 
A megfelelő határidőkről titkárság tájékoztatja a tagokat.

benyújtani hozzá; egyetlen célja, hogy általános vitára 
ösztönözzön, és információkkal szolgáljon az előadó számára 
a véleménytervezet kidolgozásához.

iv. A véleménytervezet elkészítése

Az első ülés után az előadó összeállítja a véleménytervezetet, 
tekintetbe véve az RB tagjaitól vagy más érdekcsoportoktól 
érkezett hozzájárulásokat, illetve adott esetben a munkadoku-
mentumról tartott általános vitát.

Az előadó időben megküldi a titkárságnak a vélemé-
nytervezetet, hogy azt még a megfelelő szakbizottsági ülés 
előtt lefordíthassák.

v. Elfogadás előtt a szakbizottsági ülésen

A lefordított véleménytervezetet az online rendszeren (a 
tagok portálján) közzéteszik a szakbizottság tagjai körében, 
akiknek (illetve megfelelően felhatalmazott póttagjaiknak) 
lehetőségük van módosító indítványokat beterjeszteni 
a szöveghez. A szakbizottsági ülés előtt a módosító 
indítványokat is lefordítják, hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésre a vitára és a szavazásra való felkészüléséhez. 
Az előadó is reagálhat a módosító indítványokra azzal, hogy 
„előadói módosító indítványokat” terjeszt elő, amelyekben 
foglalkozik a módosító indítványok szerzői által felvetett 
egyes aggályokkal. Az előadói módosító indítványoknak 
egy vagy több olyan ponton kell alapulniuk, amelyekhez 
más tagok módosító indítványt terjesztettek be.

Az ülés előkészítése során az előadó megküldi a módosító 
indítványokkal kapcsolatos álláspontját a szakbizottsági 
titkárságnak és saját politikai csoportjának, jelezve, 
hogy melyekkel ért egyet, és melyeket utasítja el. Egyes 
esetekben hasznos lehet, ha a szavazás előtt az előadó 
kapcsolatba lép a módosító indítvány szerzőjével, hogy 
jobban megértse annak szándékát, és/vagy megvitassanak 
egy lehetséges kompromisszumot.

9. 
Konzultáció az érdekelt felekkel

10. 
A vélemény összeállításának szakaszai
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Az RB eljárási szabályzatának értelmében az előadó felelős az 
elkészült véleményhez kapcsolódó utólagos tevékenységek 
megfelelő ellátásáért, például a vélemény ismertetéséért 
különféle alkalmakkor (szemináriumokon, konferenciákon 
stb.). Ennek során számíthat az RB titkársága és saját politikai 
csoportja támogatására is. Tájékoztatja az általa képviselt 
régiót arról, hogy előadói tisztséget tölt be. Az előadónak 
készen kell állnia arra, hogy megfelelő mennyiségű időt 
szenteljen ezeknek a tevékenységeknek, amelyeket általában 
a szakbizottság titkársága vagy a politikai csoport titkársága 
javasol és készít elő az ügyirat intézményközi fejleményeinek 
figyelembevételével.

A titkárság az ügyirathoz kapcsolódó intézményközi menetrend 
alapján minden véleményhez tervezési dokumentumot („Planning 
Chart”) állít össze, amely a véleményhez kapcsolódó minden 
lényeges lépést és eseményt tartalmaz – például más intézmények 
előadásait, határidőit és szavazásait, fontos konferenciákat, illetve 
az előadó esetleges előkészítő vagy utólagos tevékenységeit. 
A tervezési dokumentum a véleményhez kapcsolódó munkák 
folyamatosan frissülő nyomonkövetési eszközeként is szolgál, 
amihez az RB-n belül más illetékes szereplők is hozzáférhetnek. 
Az előadót, a szakértőt és a politikai csoportokat felkérik, hogy 
járuljanak hozzá ehhez a dokumentumhoz azzal, hogy tájékoztatják 
a titkárságot bármely olyan további tevékenységről, amelyet az 
előadó végezhet a vélemény népszerűsítése érdekében. 

A véleményhez kapcsolódó tervezési tevékenységek során fontos, 
hogy az előadó minél hamarabb meghatározza a vélemény 
fő célkitűzéseit, amelyek alapján a későbbiekben felmérhetik a 
vélemény hatását. Ezeket a célokat a tervezési dokumentumba is 
beépítik, és azok alapján határozzák meg az előadó legfontosabb 
tevékenységeit, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
legnagyobb és a legjelentősebb hatást érjék el az RB számára.

vi. A véleménytervezet elfogadása a szakbizottsági ülésen

A szakbizottsági ülésen először felkérik az előadót, hogy 
ismertesse a véleménytervezetet a szakbizottsági tagokkal, és 
vázolja a vélemény főbb pontjait és célkitűzéseit. Általában az 
Európai Bizottság egy képviselője, illetve esetleg más meghívottak 
(pl. európai parlamenti képviselők) is felszólalnak, majd pedig a 
szakbizottság tagjait általános vitára kérik fel a véleménytervezet 
kapcsán. Az előadónak ezután lehetősége van válaszolni a tagok 
által az általános vita során felvetett megjegyzésekre.

Ezt követően az eljárási szabályzatban megállapított sorrend 
szerint szavaznak a módosító indítványokról. Minden módosító 
indítvány kapcsán megkérdezik az előadótól, hogy annak 
elfogadását vagy elutasítását javasolja-e. Az előadó vagy a 
módosító indítványok szerzői kivételes esetekben további 
szóbeli kompromisszumot is javasolhatnak. Az egyes módosító 
indítványokról tartott szavazás után a szakbizottság tagjainak a 
módosított szöveg egészéről kell szavazniuk. Az így módosított 
szöveget azután a Közgyűlés elé terjesztik. 

Ha a véleményt többségi szavazással fogadták el, akkor a Régiók 
Bizottsága véleménytervezetéhez a plenáris ülésre legalább hat 
RB-tag vagy megfelelően felhatalmazott póttag támogatásával 
lehet módosító indítványt előterjeszteni. Ha a véleményt a 
szakbizottsági ülésen egyhangúlag fogadták el, akkor a plenáris 
ülésen az elfogadás az „egyszerűsített eljárás” szerint történik, 
azaz módosító indítványokat csak legalább 32 tag, vagy egy 
politikai csoport közösen terjeszthet elő.

vii. A plenáris ülésen történő elfogadás előtt

A szakbizottsági ülést követően a titkárság összeállítja a 
véleménytervezet végső változatát, amelyet a plenáris ülésen 
terjesztenek elő elfogadásra. A titkárság beépíti a tervezetbe a 
szakbizottsági ülésen elfogadott összes módosító indítványt, 

és biztosítja, hogy a szöveg minden nyelvre le legyen fordítva, 
és a tagok portálján keresztül elérhető legyen az összes RB-
tag számára. 

A plenáris ülés előtt az RB bármely tagja módosító indítványt 
nyújthat be a véleménytervezethez, azonban minden 
módosító indítványt legalább hat tagnak vagy megfelelően 
felhatalmazott póttagnak kell támogatnia, kivéve ha a véleményt 
a szakbizottsági ülésen egyhangúlag fogadták el (erre 
vonatkozóan lásd a fenti, vi) alpontot). Az előadó is benyújthat 
„előadói módosító indítványokat” ezekre válaszul; a plenáris 
ülésre minden módosító indítványt lefordítanak. Az előadó 
megküldi a módosító indítványokkal kapcsolatos álláspontját 
a szakbizottsági titkárságnak és saját politikai csoportjának, 
jelezve, hogy melyekkel ért egyet, és melyeket utasítja el.

viii. A vélemény elfogadása a plenáris ülésen

Az előadót felkérik, hogy ismertesse a véleményt a Közgyűlés 
előtt. Ezt követően az elnök az eljárási szabályzatban megállapított 
sorrend szerint szavazásra bocsátja a módosító indítványokat. 
Minden módosító indítvány kapcsán megkérdezik az előadótól, 
hogy annak elfogadását vagy elutasítását javasolja-e. Az előadó 
vagy a módosító indítványok szerzői kivételes esetekben 
további szóbeli kompromisszumot javasolhatnak. Végezetül a 
módosított vélemény egészéről is szavaznak. 

A vélemény plenáris ülésen történő elfogadását követően 
a dokumentum a Régiók Bizottsága hivatalos álláspontjává 
válik, amelyet megküldenek a többi uniós intézménynek és 
közzétesznek az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

11. 
Az elkészült véleményhez kapcsolódó 

utólagos tevékenységek és a vélemény hatása
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ÚTMUTATÓ A TAGOK SZÁMÁRA

A szakbizottsági titkárságok által nyújtott, inkább tartalmi 
jellegű támogatás mellett az RB sajtó- és kommunikációs 
szolgálatai általában sajtóközleményeket adnak ki, audio- 
és videoüzeneteket állíthatnak össze, illetve brosúrákat 
nyomtathatnak a véleményekhez kapcsolódóan. 

Az előadó országában a helyi és regionális szintű újságírókat 
is meg lehet célozni, illetve azok meghívást kaphatnak az RB-
től, hogy kísérjék el az előadót a plenáris ülésre, és/vagy adott 
esetben a szakbizottsági ülésekre.
A sajtó- és médiatevékenységekkel kapcsolatos részletesebb 
útmutató a Sajtó- és Kommunikációs Igazgatóságnál elérhető.

Néhány – különösen az RB kiemelt politikai prioritási területein 
készülő – vélemény esetében az RB hálózatai felmérések 
formájában további elemzési támogatást nyújthatnak. Az ilyen 

konzultációk keretében kérdőíveket küldünk ki az RB hálózatai 
tagjainak, és a konzultáció során beküldött visszajelzések 
alapján az előadó számára jelentést állítunk össze.
A források rendelkezésre állásának függvényében a szakbizottsági 
titkárságok a keretszerződések révén külső tanácsadók által 
elkészítendő (20–50 oldalas) részletes tanulmányokat is kérhetnek.

12. 
A hálózatokkal és tanulmányokkal 

foglalkozó osztály hozzájárulása

13. 
Sajtó- és médiatevékenységek

A véleményhez kapcsolódó utólagos tevékenységek az RB 
intézményi és politikai célját, és egyben az előadó személyes 
feladatát képezik, amelyeket nem ruházhat át sem más tagra 
vagy póttagra, sem pedig a szakértőre. Amennyiben az előadó 

nem tud részt venni egy nagy politikai jelentőséggel bíró 
konferencián vagy ülésen, akkor az illetékes szakbizottság elnöke 
kivételesen helyettest jelölhet ki a szakbizottság tagjai közül.
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