Rețeaua foștilor membri
PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU 2021
În urma lansării sale cu succes la 5 mai 2021, cu peste 170 de membri înscriși, Rețeaua foștilor membri a stabilit un plan de
acțiune pentru 2021. Acesta va fi actualizat la începutul fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prioritățile politice ale
Comitetului European al Regiunilor (CoR).
Membrii rețelei sunt invitați să ia în considerare posibilitatea de a întreprinde în regiunea, orașul sau localitatea lor una sau
mai multe dintre următoarele acțiuni:
ACȚIUNEA NR. 1: Organizarea unui dialog local în regiunea, orașul sau localitatea dumneavoastră
Dorim să-i invităm pe membrii rețelei să aducă Europa mai aproape de cetățenii săi, organizând un dialog local privind
viitorul Europei și rolul pe care îl joacă autoritățile locale și regionale în procesul de elaborare a politicilor UE. CoR vă poate
ajuta pe plan organizatoric (sub rezerva aprobării).
ACȚIUNEA NR. 2: Promovarea valorilor și intereselor europene
Deveniți un purtător de cuvânt al Europei în regiunea, orașul sau localitatea dumneavoastră. Promovați Europa prin
intermediul rețelelor dumneavoastră, al mass-mediei locale, al consiliului local sau al asociației din care faceți parte. Ajutaține să identificăm politicieni locali activi, care ar fi dornici să devină consilieri ai UE pentru țara dumneavoastră.
ACȚIUNEA NR. 3: Contribuția la Conferința privind viitorul Europei
Cum și-ar putea Europa îmbunătăți acțiunile în favoarea regiunilor, orașelor sau localităților sale? Trimiteți-ne ideile
dumneavoastră pe această temă. Le vom transmite ulterior participanților la Conferința privind viitorul Europei.
ACȚIUNEA NR. 4: Webinare și sesiuni de informare privind politicile
CoR va organiza sesiuni de informare online privind politicile, pentru a vă plasa în centrul procesului de elaborare a politicilor
UE. De asemenea, s-ar putea organiza o sesiune de informare personalizată sau o vizită online pentru un anumit publicțintă (reprezentanți aleși, studenți etc.)
Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați (FormerMembers@cor.europa.eu) pentru consiliere sau asistență, în cazul în care
decideți să întreprindeți una dintre acțiunile de mai sus în regiunea, orașul sau localitatea dumneavoastră.

Cum vă puteți alătura
rețelei?

Date de contact:
Protocol și corespondență instituțională
Serviciul pentru vizitatori și foști membri

Vă rugăm să vă înregistrați prin
intermediul acestei anchete.

FormerMembers@cor.europa.eu
Tel: +32 2 282 2124/2564

Înființat în 1994, Comitetul European al Regiunilor este adunarea politică de la nivelul UE a 329 de reprezentanți regionali și locali
– de exemplu, președinți de regiune sau primari – din toate cele 27 de state membre, reprezentând peste 446 de milioane de europeni.
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