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Europejski Komitet Regionów powstał w 1994 r. i jest zgromadzeniem politycznym UE liczącym 329 przedstawicielek i przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, takich 
jak przewodniczące i przewodniczący regionów lub burmistrzynie i burmistrzowie miast ze wszystkich 27 państw członkowskich, reprezentujący ponad 446 mln Europejczyków.
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PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2021

Po pomyślnym uruchomieniu sieci w dniu 5 maja 2021 r., licząca ponad 170 zarejestrowanych członkiń i członków Sieć 
Byłych Członków ustanowiła plan działania na 2021 r. Będzie on aktualizowany na początku każdego roku kalendarzowego 
zgodnie z priorytetami politycznymi Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Członkinie i członkowie sieci proszeni są o rozważenie przeprowadzenia przynajmniej jednego z następujących działań w 
swoim regionie, mieście lub gminie:  

Działanie nr 1: Zorganizowanie Dialogu Lokalnego w swoim regionie, mieście lub gminie

Chcielibyśmy zaprosić członkinie i członków sieci do przybliżenia Europy jej obywatelom i zorganizowania Dialogu Lokalnego na temat 
przyszłości Europy oraz roli władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki UE. KR może pomóc Ci w zorganizowaniu tego 
dialogu (pod warunkiem jego zatwierdzenia).

Działanie nr 2: Promowanie europejskich wartości i interesów

Zostań głosem Europy w swoim regionie, mieście lub gminie. Promuj Europę za pośrednictwem swoich sieci, mediów lokalnych, rady 
miejskiej lub stowarzyszenia. Pomóż nam wskazać aktywnych polityków lokalnych, którzy gotowi są zostać radnymi UE w Twoim kraju.

Działanie nr 3: Wkład w Konferencję w sprawie przyszłości Europy

Prześlij nam swoje pomysły na temat tego, co Europa może zrobić lepiej dla swoich regionów, miast i gmin. Przekażemy je podczas 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Działanie nr 4: Seminaria internetowe i briefingi informacyjne

KR zorganizuje briefingi informacyjne w trybie online, które pomogą Ci znaleźć się w centrum kształtowania polityki UE. Istnieje również 
możliwość zorganizowania indywidualnie dostosowanego briefingu lub wizyty online dla konkretnej grupy docelowej (demokratycznie 
wybranych przedstawicieli, uczniów i studentów itp.).

Jeśli zdecydujesz się na przeprowadzenie któregokolwiek z powyższych działań w swoim regionie, mieście lub gminie, to prosimy o 
kontakt (FormerMembers@cor.europa.eu) w celu uzyskania porady lub pomocy. 

Jak dołączyć do sieci?

Prosimy o zarejestrowanie się za 
pośrednictwem tej ankiety.

Kontakt:

Protokół i Korespondencja Instytucjonalna 
– jednostka ds. obsługi zwiedzających 
i byłych członkiń i członków

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/pl/engage/Pages/network-of-former-members.aspx
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/network-of-former-members.aspx
https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/future-of-europe.aspx
http://radnymi UE
https://futureu.europa.eu/?locale=pl
mailto:FormerMembers@cor.europa.eu
mailto:FormerMemebers@cor.europa.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4b90bab4-d058-fb88-aeee-601d97610c21

