
1968
Wspólna Polityka Rolna.

1986
Akcesja Hiszpanii 
i Portugalii.

2000
Przyjęcie Strategii 
Lizbońskiej.

2002
Wprowadzenie 
waluty EURO

1957
Traktat Rzymski ustanawiający 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą 
pomiędzy krajami Beneluksu, Francją, 

RFN i Włochami

1973
Poszerzenie Wspólnoty o Wielką 

Brytanię, Danię i Irlandię.

1992
Traktat z Maastricht: Utworzenie Unii 
Europejskiej. Decyzja o stworzeniu 
Komitetu Regionów.

1995
Rozszerzenie UE o Austrię, 

Szwecję i Finlandię.

2001
Utworzenie Konwentu Europejskiego i prace nad 

projektem Konstytucji Europejskiej

2004
Poszerzenie UE 

o 10 nowych państw.

1974
Accordo per una politica regionale

1986
Jednolity Akt Europejski (utworzenie rynku 

wewnętrznego, reformy instytucjonalne).

1979
Pierwsze bezpośrednie wybory 
do Parlamentu Europejskiego.

Genewa, grupa burmistrzów powołuje 
do życia Radę Gmin Europy (CEM).

Na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym w Wersalu, 
CEM przyjmuje Europejską Kartę Wolności Gmin,  

która później zainspiruje Radę Europy do przyjęcia  
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (w 1985 roku).

1951

1953

1955

1969

1984

1990

1992

1997

2000

2003

2004

2005

2006

Przeniesienie siedziby 
CEM do Paryża.

CEM otwiera przedstawicielstwo 
w Brukseli, aby być bliżej instytucji Unii Europejskiej.

CEM rozszerza swoją działalność 
również o regiony i zmienia nazwę  

na Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR).

CEMR rozpoczyna współpracę 
z Międzynarodową Unią Władz Lokalnych (IULA) 

i staję się jej europejską sekcją.

Burmistrz Barcelony, Pascal Maragall, 
zostaje wybrany Przewodniczącym CEMR-u.

Valéry Giscard d’Estaing zostaje 
wybrany Przewodniczącym CEMR

Oulu (Finlandia) 
Zgromadzenie Ogólne, 

uczestniczy ponad 1.000 osób.

Poznań (Polska) Zgromadzenie  
Ogólne. Przyjęcie Deklaracji  
na temat Przyszłości Europy

CEMR staje się europejską sekcją 
nowej światowej organizacji miast i gmin 

United Cities and Local Government (UCLG).

Burmistrz Wiednia, 
Michael Häupl zostaje 

wybrany Przewodniczącym

Innsbruck (Austria) 
Zgromadzenie Ogólne.

1981
Poszerzenie Wspólnoty o Grecję.

Jest największym stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy lokalne i
regionalne w Europie.

[ ]RGRE
> Członkami CEMR mogą zostać krajowe związki

władz lokalnych i regionalnych z państw

należących do Rady Europy.

> Dodatkowo członkami, oprócz tych z Unii

Europejskiej, są państwa nie należące do Unii

Europejskiej (Norwegia, Szwajcaria, Islandia,

Ukraina, Macedonia...).

> Aby zostać członkiem tej organizacji, trzeba

zwrócić się z oficjalnym wnioskiem do Komitetu

Politycznego CEMR oraz wykazać swoją repreze-

tatywnośc na szczeblu krajowym. 

> Członkowie CEMR płacą roczną składkę

członkowską obliczoną na podstawie produktu

krajowego netto i liczby mieszkańców danego

kraju. 

Gmin i Regionów [ ]Europy 

Członkowie Rady

dat[ ]
Kilka ważnych 

> Członkami CEMR są krajowe związki władz

lokalnych i regionalnych z ponad 30 krajów

Europy.

> Głównym celem CEMR jest promocja silnej,

zjednoczonej Europy opartej na samorządach

lokalnych i regionalnych oraz demokracji

Europy  w której decyzje są podejmowane

najbliżej  obywateli w zgodzie z zasadą subsydi-

arności. 

> Działalność obejmuje szeroki wachlarz tematów

od usług publicznych, przez transport, politykę

regionalną, środowisko po równe szanse.

> Jest aktywna na arenie międzynarodowej. Jest

europejską sekcją światowej organizacji miast i

gmin - United Cities and Local Governments

(UCLG) 
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Josef Hofmann,

Przewodniczący CEMR 

w latach 1984 - 1992
Pasqual Maragall,

Przewodniczący CEMR 

w latach 1992 - 1997

Valéry Giscard d'Estaing,

Przewodniczący CEMR

w latach 1997 -2004

Fernand Cottier,

Przewodniczący CEMR 

w latach 1951 - 1953Od lewej do prawej:

Henry Cravatte

(przewodniczący CEMR

w latach 1959 - 1984)

Robert Schuman,

Emile Hamilius,

(przewodniczący w latach

1953 - 1959)

[ Edouard Herriot ]

“
”

Wszystko dzieli

kraje i wszystko

jednoczy gminy

Walter Veltroni
Burmistrz Rzymu
Przewodniczący Wykonawczy

Oldrich Vlasak
Członek Parlamentu
Europejskiego 
Przewodniczący
Wykonawczy

Bärbel Dieckmann 
Burmistrz Bonn
Przewodnicząca
Wykonawcza

Wim Deetman
Burmistrz Hagi
Pierwszy
Wiceprzewodniczący

Michael Häupl
Burmistrz Wiednia
Przewodniczący

Władze Rady Gmin
i Regionów Europy [ ]



> CEMR Bruxelles

Rue d'Arlon, 22

B - 1050 Bruxelles

Tél. : + 32 2 511 74 77

Fax : + 32 2 511 09 49

www.ccre.org

E-mail : cemr@ccre.org

Le CCRE remercie
la Commission européenne
pour son soutien financier

Partenaire
du CCRE

www.euractiv.com

> CEMR Paris

15 Rue de Richelieu

F - 75 001 Paris

Tél. : + 33 1 44 50 59 59

Fax : + 33 1 44 50 59 60

www.ccre.org

E-mail : cemr@ccre.org

> Wpływanie na legislację europejską 

Legislacja w UE – szczególnie w dziedzinach takich

jak środowisko, zamównienia publiczne, fundusze

strukturalne, pomoc państwa czy prawo

konkurencji – ma ogromy wpływ na samorządy

lokalne i regionalne w Europie. Wpływanie na legis-

lację UE jest więc jednym z kluczowych działań

CEMR. Współpracując z krajowymi stowarzyszeni-

ami władz lokalnych i regionalnych, CEMR, poprzez

dialog i  konsultacje wypracowuje wspólne

stanowiska, będące odpowiedzią na propozycje

Komisji Europejskiej, lobbuje również w

Parlamencie Europejskim czy Radzie Ministrów

zgłaszając swoje poprawki.

> Kształtowanie przyszłości Europy

CEMR dąży do tworzenia Europy, która szanuje

zasadę subsydiarności oraz zarządzanie na

szczeblu lokalnym i regionalnym, Europy, w której

wszystkie szczeble zarządzające (lokalne, region-

alne, krajowe i europejskie) współpracują ze sobą

jako partnerzy. CEMR prowadził kampanię na rzecz

Konstytucji Europejskiej, która uznaje rolę gmin,

miast i regionów, pomógł również samorządom

lokalnym i regionalnym z nowych państw

członkowskich w przygotowaniach do akcesji z UE.

> Wymiana informacji i doświadczeń

Władze lokalne i regionalne posiadają bardzo

różne doświadczenia w ramach realizowanych

zadań i swoich kompetencji (edukacja, transport,

ochrona środowiska, rozwój gospodarczy). Rolą

CEMR jest rozpowszechnianie tych doświadczeń

wśród swoich członków. W tym celu organizuje on

spotkania grup roboczych, seminaria i konferenc-

je, podczas których uczestnicy mają okazję do

wymiany doświadczeń.

> Wspieranie współpracy miast partnerskich 

CEMR stworzył koncepcję współpracy partner-

skiej w Europie, która wywodzi się z idei Europy

obywateli. Obecnie można odnotować ponad

30.000 kontaktów partnerskich w Europie, a

wspieranie tej współpracy przede wszystkim

poprzez działalność europejskiej sieci koordyna-

torów wspołpracy bliźniaczej jest jednym z priory-

tetów CEMR. Dlatego współpracuje on blisko z

Dyrekcją Generalną ds. Edukacji i Kultury w

Komisji Europejskiej oraz Parlamentem

Europejskim w celu uzyskania wsparcia polity-

cznego i finansowego dla współpracy partnerskiej.

> Wzmacnianie samorządów lokalnych i region-

alnych na świecie. 

CEMR jest europejską sekcją światowej organiza-

cji miast i gmin United Cities and Local

Governments (UCLG). W ramach UCLG Rada

Gmin i Regionów Europy promuje demokrację,

idee samorządów lokalnych  i wymianę informacji,

wspiera również współpracę Północ-Południe oraz

rozwój zasobów ludzkich.

Rady Gmin[ ]i Regionów Europy

Działalność 

1. Komitet polityczny
> Jest głównym organem zarządzającym. 
> Uchwala budżet i roczny plan  pracy, decyduje o

kierunkach polityki i przyjęciu nowych członków.   
> Składa się z ponad 100 przedstawicieli wybranych

na okres 3 lat spośród krajowych związków władz
lokalnych i regionalnych.  Posiedzenia odbywają się
zazwyczaj dwa razy w roku.

2. Biuro wykonawcze
> Wdraża postanowienia Komitetu Politycznego. Jest

odpowiedzialne za pracę i politykę CEMR pomiędzy
spotkaniami Komitetu Politycznego.

> Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczą-
cych i przewodniczących wykonawczych. Spotyka
sie zazwyczaj dwa razy w roku. 

Rady Gmin[ ]i Regionów Europy 

Struktura

3. Władze
> Przewodniczący reprezentuje CEMR i przewodniczy

posiedzeniom statutowym. 
> Przewodniczący i jego zastępcy są wybierani przez

Komitet Polityczny  spośród jego członków na okres 3 lat. 
> Od roku 2005 Przewodniczącym CEMR jest bur-

mistrz Wiednia Michael Häupl, jego poprzednikiem
był  pan Valéry Giscard d’Estaing (1997-2004).

4. Sekretariat Generalny
> Odpowiada za codzienną pracę CEMR. Pracuje w

nim około 20 osób.
> Sekretarz Generalny jest wybierany przez Komitet

Polityczny na okres 6 lat.  
> Od 2002 roku Sekretarzem Generalnym CEMR jest

pan Jeremy Smith.
> Biura Sekretariatu znajdują się w Paryżu i Brukselii.

5. Zgromadzenie Ogólne
> Odbywa się co trzy lata. Uczestniczą w nim setki

przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z
całej Europy, a obrady dotyczą kluczowych spraw
europejskich. 

> Na zakończenie każdego Zgromadzenia Ogólnego
przyjmowana jest deklaracja polityczna, określająca
cele CEMR na najbliższe trzy lata. 

> Ostatnie Zgromadzenia Ogólne odbyły się w Oulu
(Finlandia) w 2000 r. i Poznaniu w 2003 r., a kolejne
odbędzie się w austriackim Insbruku w 2006 r.

RADA GMIN I REGIONÓW

EUROPY: EUROPA W WYMIARZE

LOKALNYM I REGIONALNYM !

[
]

Michael Häupl,

Przewodniczący CEMR 

od 2005 roku

“CEMR zapewnia samorządom lokalnym
i regionalnym najlepsze możliwości
obrony swoich interesów w Europie”

[ Michael Häupl ]
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