Congresul Puterilor
Locale şi Regionale din
Europa

“

Consiliul Europei a recunoscut dintotdeauna importanţa majoră a
democraţiei la nivel regional şi local. Autorităţile locale şi regionale
sunt chemate să joace un rol tot mai important pentru a se asigura că
activitatea Consiliului Europei întradevăr îndeplineşte necesităţile
tuturor cetăţenilor statelor membre, fie că locuiesc în mediu urban
sau rural, în regiuni periferice sau centrale, în regiuni frontaliere sau
altundeva.

Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa
(CPLRE)

Congresul Autorităților Locale și Regionale
este o instituție a Consiliului Europei,
responsabilă
pentru
consolidarea
democrației locale și regionale în cele 47
de state membre ale sale și evaluarea
aplicării Cartei europene a autonomiei
locale.
Fiind vocea municipalităților și a regiunilor
europene, aceasta lucrează pentru a
favoriza consultarea și dialogul politic între
guvernele naționale și autoritățile locale și
regionale, prin cooperarea cu Comitetul de
Miniștri al Consiliului Europei.

Istoria CPLRE
În anul 1957 s-a dezvoltat în cadrul Consiliului Europei o structură pentru consilierii
locali şi regionali - Conferinţa Permanentă a Puterilor (Autorităţilor) Locale şi
Regionale din Europa.
În anul 1994 Conferinţa Permanentă a Puterilor (Autorităţilor) Locale şi
Regionale din Europa a fost transformată în Congresul Puterilor Locale şi
Regionale din Europa (CPLRE), un organism consultativ al Consiliului Europei. În
prezent, Congresul este un actor major în încurajarea democrației autentice în
cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Rolul Congresului

Monitorizare
Carta europeană a autonomiei locale stabilește standardele pentru protejarea drepturilor autorităților
locale și impune statelor care au ratificat-o să respecte o serie de principii. Congresul este responsabil de
evaluarea aplicării Cartei în fiecare stat membru.

Observare
Congresul observă periodic alegerile locale și regionale din statele membre ale Consiliului Europei și,
uneori, din afara graniţelor UE. Această activitate, care poate fi organizată în cooperare cu alte organizații
internaționale, completează monitorizarea politică a Cartei europene a autonomiei locale.

Post-monitorzare
Post-monitorizarea și dialogul post-electoral vizează să sprijine autoritățile naționale pentru a
asigura punerea în aplicare a recomandărilor adoptate de Congres și adresate autorităților
naționale ale statelor membre de către Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei.

Activitatea în teritoriu
Cooperarea și activitățile tematice completează, în domeniu, activitatea normativă a Congresului.
Ele se bazează pe dialogul politic și monitorizarea aplicării Cartei europene a autonomiei locale și
permit punerea în aplicare a recomandărilor și rezoluțiilor adoptate.

You can
also split
your content
Structura
Congresului
Congresul este compus din două camere: Camera Puterilor Locale şi Camera Regiunilor. Cele două
camere cuprind 324 membrii titulari şi 324 membrii supleanţi, toţi aleşi, reprezentând peste 150.000 de
colectivităţi locale şi regionale din cele 47 state membre ale Consiliului Europei.
Camera Regiunilor - membrii reprezintă autorități la un nivel între autoritățile centrale și locale, care au
fie puteri autonome, fie puteri de stat.
Câteva dintre subiectele pe care lucrează Camera Regiunilor Congresului:
 Ce forme de guvernare și autoguvernare regională ar trebui să adopte?
 Cum poate fi promovată cooperarea între regiunile Europei?
 Ce rol poate juca transportul intraregional în coeziunea regională?
 Cum poate o bună guvernanță să contribuie la dezvoltarea economică durabilă în regiuni?

You can
also split
your content
Structura
Congresului
Camera Puterilor Locale - se concentrează în principal pe studierea situației democrației locale și pe
observarea alegerilor locale în cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.
Câteva aspecte pe care lucrează Camera Puterilor Locale:
 probleme sociale
 încurajarea inițiativelor care promovează coeziunea în orașele europene
 participarea cetățenilor
 dialogul intercultural
 e-democrația
 respectul pentru egalitate și diversitate
 promovarea principiilor democrației locale în afara Europei, printre altele prin dialogul euro-arab
dintre orașe și cooperarea euro-mediteraneană.

You can
also split
your content
Comisiile
Congresului

Comisiile Congresului
Activitatea Congresului este organizată cu trei comisii:
Comisia de monitorizare
Comisia de guvernare

Comisia pentru afaceri curente

In two orde
three
columns
Comisia
monitorizare
Comisia de monitorizare întreprinde în special:

 o misiune generală de monitorizare regulată în fiecare stat membru aproximativ la fiecare cinci ani
 examinarea unui anumit aspect al Cartei, prin decizia Biroului sau a Comisiei
 misiuni de constatare a faptelor pentru a examina, prin decizia Biroului, cazuri specifice care provoacă
îngrijorare la nivelul Congresului

În activitatea sa, Comisia are în vedere:

 concluziile și recomandările Congresului cu privire la misiunile de observare a alegerilor
 situația drepturilor omului la nivel local și regional în Europa și, în conformitate cu Rezoluția 296 (2010),
pregătește un raport regulat cu privire la această problemă specifică.

Comisia contribuie la dialogul post-monitorizare și elaborează, după caz, programe de asistență
direcționate pe probleme de interes comun identificate în timpul vizitelor de monitorizare, pentru a
oferi asistență concretă autorităților locale și regionale și pentru a asigura urmărirea efectivă a acestuia
recomandări.

Comisia de guvernare
Comisia de guvernare este responsabilă pentru
 problemele juridice
 problemele politice
referitoare la dezvoltarea eficientă a bunei guvernări și a democrației la nivel local și regional.
Activitatea sa
 se concentrează pe promovarea implementării și dezvoltării instrumentelor legale și a recomandărilor
Consiliului Europei în domeniul democrației locale și regionale
 consideră întrebări legate de guvernanță și funcționarea autorităților locale și regionale, cum ar fi
• participarea cetățenilor la nivel local și regional
• finanțele publice
• cooperarea transfrontalieră
• cooperarea interregională
• democrația electronică.

Comisia de guvernare
În cadrul mandatului său, Comisia de guvernare
 pregătește rapoarte, inclusiv o rezoluție și/sau o recomandare pentru a fi adoptate de Congres
 poate propune Biroul și activități pentru promovarea democrației locale și regionale
 poate organiza
• conferințe
• audieri
• alte evenimente cu privire la chestiuni legate de programul său de lucru.
În cadrul activităților sale, Comisia colaborează strâns cu structurile și organele relevante ale Consiliului
Europei în special cu
 Comisia pentru afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă a Adunării Parlamentare
 organele subsidiare relevante ale Comitetului Miniștrilor - cum ar fi Comitetul european pentru
democrație și guvernanță (CDDG) și subcomitetele sale.

Comisia pentru afaceri curente

Comisia pentru afaceri curente este responsabilă pentru

 explorarea rolului autorităților locale și regionale în ceea ce privește provocările majore ale
societății noastre

 pregătirea lucrărilor pe teme precum
• coeziunea socială
• educația
• dialogul intercultural
• dialogul interreligios
• participarea tinerilor
• integrarea migranților
• protecția a copiilor
• egalitatea de gen din punct de vedere al valorilor de bază ale Consiliului Europei.

Comisia pentru afaceri curente

În cadrul mandatului său, Comisia pentru afaceri curente

 pregătește rapoarte, inclusiv o rezoluție și/sau o recomandare prezentată spre adoptare în cadrul
sesiunilor Congresului

 organizează dezbateri cu privire la
• actualitate
• situații urgente și crize care afectează autoritățile locale și regionale ale statelor membre ale
Consiliului Europei
în vederea recomandării răspunsurilor concrete.
Comisia urmărește activitățile și menține relațiile de lucru cu organismele relevante ale Consiliului
Europei, în special cu

 organele subsidiare ale Comitetului Miniștrilor și ale Adunării Parlamentare, în conformitate cu
problemele pe care le tratează.

Grupuri Politice

În prezent, există patru grupuri politice în cadrul Congresului.

Grupul Partidului Popular European (PPE/CCE) cuprinde aproximativ 220 membri.

Grupul Socialiştilor, Verzilor și Democraților Progresiști (SOC/G/PD) cuprinde 207 membri.

Grupul Independent Liberal și Democrat (ILDG) cuprinde 97 membri

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) cuprinde 32 membri.

Carta Europeană a Autonomiei Locale
Carta Europeană a Autonomiei Locale stabilește standardele pentru protejarea
drepturilor autorităților locale și impune statelor care au ratificat-o să respecte
anumite condiții, principii și practici.

Statele se angajează să respecte un nucleu de principii de bază la care nu este
posibilă nicio abatere - cum ar fi dreptul cetățenilor de a participa la gestionarea
afacerilor publice, drepturile cheie ale comunităților de a se bucura de
autonomie și autoguvernare, de a-și alege organismele locale și de a avea
competențe proprii, structurile administrative și de resurse financiare, sau
dreptul de a recurge la o instanță în caz de interferență de la alte niveluri.

Carta Europeană a Autonomiei Locale
Principii de bază:
Orașele și regiunile sunt în avangarda democrației

Drepturile comunităților protejate de drept
Garantarea independenței reprezentanților aleși
Resurse care să corespundă sarcinilor comunităților
Carta, un cadru pentru protejarea comunităților locale
Congresul, paznic al drepturilor prevăzute în Cartă

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă
Activitatea Congresului se concentrează pe 12 dintre cele 17 obiective definite în
Agenda 2030 a Națiunilor Unite.
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https://www.facebook.com/COECongress
https://www.flickr.com/photos/congressof-local-and-regional-authorities/albums
https://www.youtube.com/user/Councilo
fEurope#g/c/52BCAC27F3161608

Contact
Consiliul Europei
Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa
F-67075 STRASBOURG cedex
Tel : +33 3 88 41 21 10
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