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Evropský výbor regionů je politickým shromážděním EU, které bylo zřízeno v roce 1994. Zasedá v něm 329 regionálních a místních představitelů (jsou 
mezi nimi například nejvyšší představitelé regionů nebo starostové měst) ze všech 27 členských států EU, kteří zastupují více než 446 milionů Evropanů.
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AKČNÍ PLÁN NA ROK 2021

Po svém úspěšném spuštění dne 5. května 2021 a s více než 170 registrovanými členy vytvořila síť bývalých členů akční 
plán na rok 2021. Ten bude vždy na začátku kalendářního roku aktualizován v souladu s politickými prioritami Evropského 
výboru regionů (VR).

Vyzýváme členy sítě, aby zvážili provedení jedné nebo více z následujících akcí ve svém regionu, městě nebo obci:  

AKCE č. 1: Organizace místního dialogu ve Vašem regionu, městě nebo obci

Rádi bychom vyzvali členy sítě, aby přiblížili Evropu jejím občanům a uspořádali místní dialog o budoucnosti Evropy a o 
úloze místních a regionálních orgánů při tvorbě politik EU. VR vám může (v případě schválení) s touto organizací pomoci.

AKCE č. 2: Podpora evropských hodnot a zájmů

Staňte se hlasem Evropy ve svém regionu, městě nebo obci. Propagujte Evropu prostřednictvím svých sítí, místních médií, 
obecního zastupitelstva nebo sdružení. Pomozte nám najít aktivní místní politiky připravené stát se zastupiteli odpovědnými 
za evropské záležitosti ve Vaší zemi..

AKCE č. 3: Příspěvek ke konferenci o budoucnosti Evropy

Zašlete nám své představy o tom, co může Evropa dělat lépe pro své regiony, města nebo obce. Předáme je následně na 
konferenci o budoucnosti Evropy..

AKCE č. 4: Webináře a informační setkání

VR uspořádá on-line informační setkání, která Vás zavedou do centra tvorby politik EU. Lze také uspořádat individuální 
setkání nebo on-line návštěvu pro konkrétní cílovou skupinu (volení zástupci, studenti atd.).

Pokud se rozhodnete realizovat některou z výše uvedených akcí a potřebujete poradit nebo pomoci, neváhejte se na nás 
prosím obrátit na adrese (FormerMembers@cor.europa.eu).

Jak se stát členem sítě?

Zaregistrujte se prostřednictvím  
tohoto dotazníku.

Kontakt

Protokol a institucionální korespondence 
– oddělení pro návštěvníky a bývalé členy

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel. +32 2 282 2124/2564
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