
Endiste liikmete võrgustik
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1994. aastal loodud Euroopa Regioonide Komitee on ELi poliitiline kogu, kuhu kuulub 329 kohalikku ja piirkondlikku esindajat 
kõigist 27 liikmesriigist, näiteks piirkondlike valitsuste juhid ja linnapead, esindades rohkem kui 446 miljonit eurooplast.
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TEGEVUSKAVA 2021

Endiste liikmete võrgustik, mis alustas edukalt tegevust 5. mail 2021 ja mis hõlmab enam kui 170 registreeritud liiget, 
on koostanud tegevuskava 2021. aastaks. Tegevuskava ajakohastatakse iga kalendriaasta alguses vastavalt Euroopa 
Regioonide Komitee poliitilistele prioriteetidele.

Võrgustiku liikmeid kutsutakse üles kaaluma ühe või mitme järgmise meetme rakendamist oma piirkonnas, linnas või vallas:  

1. MEEDE: kohaliku dialoogi korraldamine Teie piirkonnas, linnas või vallas

Kutsume võrgustiku liikmeid üles tooma Euroopa kodanikele lähemale ning korraldama kohaliku dialoogi Euroopa tuleviku 
ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli üle ELi poliitika kujundamisel. Komitee võib Teid korraldamisel abistada (kui 
see on heaks kiidetud).

2. MEEDE: Euroopa väärtuste ja huvide edendamine

Saage Euroopa häälekandjaks oma piirkonnas, linnas või vallas. Reklaamige Euroopat oma võrgustike, kohaliku meedia, 
volikogu või ühenduse kaudu. Aidake meil leida aktiivsed kohalikud poliitikud, kes on valmis saama oma riiki esindavaks 
ELi asjade eest vastutavaks kohaliku või piirkondliku volikogu liikmeks.

3. MEEDE: panuse andmine Euroopa tuleviku konverentsi

Saatke meile oma ideed selle kohta, mida Euroopa saab oma piirkondade, linnade või valdade heaks paremini teha. 
Tutvustame neid omakorda Euroopa tuleviku konverentsil.

4. MEEDE: veebiseminarid ja poliitikaülevaated

Komitee pakub veebipõhiseid poliitikaülevaateid, et viia Teid kurssi ELi poliitika kujundamise hetkeseisuga. Konkreetsele 
sihtrühmale (valitud esindajad, üliõpilased jne) võiks anda kohandatud ülevaate või korraldada veebikülastuse.

Kui otsustate rakendada mõnda eespool nimetatud meetmetest oma piirkonnas, linnas või vallas, võtke meiega nõu või abi 
saamiseks ühendust (FormerMembers@cor.europa.eu), aitame meelsasti.

Kuidas saab võrgustikuga  
liituda?

Palun registreeruge eespool  
antud lingi kaudu.

Kontakt

Protokolli ja institutsioonilise kirjavahetuse 
talitus – külastajatele ja endistele 
liikmetele osutatavad teenused

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel +32 2 282 2124/2564

www.cor.europa.eu
https://twitter.com/EU_CoR
https://www.facebook.com/European.Committee.of.the.Regions/
https://www.linkedin.com/company/european-committee-of-the-regions/
https://www.instagram.com/eu_regions_cities/
https://cor.europa.eu/et/engage/Pages/network-of-former-members.aspx
https://cor.europa.eu/et/engage/Pages/future-of-europe.aspx
https://cor.europa.eu/et/engage/Pages/Network-of-Regional-and-Local-EU-Councillors.aspx?_cldee=Y2hyaXN0aWFuLmdzb2RhbUBjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-e5cff0455cf2e4118a29005056a05119-895ab0f0d6ee445f9dcb4e15756a1210&esid=8bea83ea-c9b0-eb11-8118-005056a043ea
https://futureu.europa.eu/?locale=et
mailto:FormerMembers@cor.europa.eu
mailto:FormerMemebers@cor.europa.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4b90bab4-d058-fb88-aeee-601d97610c21

