Netværket af tidligere medlemmer
HANDLINGSPLAN 2021
Efter den vellykkede lancering den 5. maj 2021 har netværket af tidligere medlemmer med over 170 registrerede medlemmer
udarbejdet en handlingsplan for 2021. Den vil blive opdateret i begyndelsen af hvert kalenderår i overensstemmelse med
Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) politiske prioriteter.
Netværkets medlemmer opfordres til at overveje at gennemføre et eller flere af de følgende tiltag i deres region, by eller
kommune:
TILTAG nr. 1: Tilrettelæggelse af en lokal dialog i din region, by eller kommune
Vi opfordrer netværkets medlemmer til at bringe Europa tættere på borgerne og afholde en lokal dialog om Europas fremtid
og om de lokale og regionale myndigheders rolle i EU’s beslutningsproces. RU kan hjælpe dig med tilrettelæggelsen (med
forbehold af godkendelse).
TILTAG nr. 2: Fremme af europæiske værdier og interesser
Bliv talerør for Europa i din region, by eller kommune. Slå til lyd for Europa gennem dine netværk, de lokale medier,
kommunalbestyrelsen eller en sammenslutning. Hjælp os med at udpege aktive lokalpolitikere med interesse i at blive
EU-formidlere for dit land.
TILTAG nr. 3: Bidrag til konferencen om Europas fremtid
Send os dine idéer til, hvad Europa kan gøre bedre for sine regioner, byer og kommuner. Så vil vi tage dem med til
konferencen om Europas fremtid.
TILTAG nr. 4: Webinarer og politiske briefinger
RU vil arrangere politiske briefinger online for at bringe dig ind i centrum af EU’s politiske beslutningsproces. Vi kan også
tilrettelægge en skræddersyet briefing eller et onlinebesøg for en bestemt målgruppe (folkevalgte repræsentanter,
studerende, osv.).
Please do not hesitate to contact us (FormerMembers@cor.europa.eu) for advice or assistance, should you decide to carry
out any of the above actions in your region, city or municipality.
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Det Europæiske Regionsudvalg blev oprettet i 1994 og er EU’s politiske forsamling af 329 regionale og lokale repræsentanter
såsom regionsformænd og borgmestre fra alle 27 medlemsstater, som repræsenterer over 446 millioner europæere.
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