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Мрежа на бившите членове

Създаден през 1994 г., Европейският комитет на регионите е политическа асамблея на ЕС, съставена от 329 представители на регионални и 
местни власти – председатели на региони или кметове на градове от всички 27 държави членки, представляващи над 446 милиона европейци.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 г.

След успешното ѝ начало на 5 май 2021 г. с над 170 регистрирани членове Мрежата на бившите членове изготви 
план за действие за 2021 г. Той ще бъде актуализиран в началото на всяка календарна година в съответствие с 
политическите приоритети на Европейския комитет на регионите (КР).

Приканват се членовете на мрежата да обмислят извършването на едно или повече от следните действия в своя 
регион, община или град:  

Действие n° 1:  Провеждане на местен диалог във Вашият регион, община или град

Приканваме членовете на мрежата да доближат Европа до нейните граждани и да организират местен диалог относно бъдещето 
на Европа и ролята на местните и регионалните власти в изготвянето на политиките на ЕС. КР може да Ви окаже съдействие при 
организацията (подлежи на одобрение).

Действие n° 2: Популяризиране на европейските ценности и интереси

Станете гласа на Европа в своя регион, община или град. Популяризирайте Европа чрез своите мрежи, местни медии, общински 
съвет или асоциация. Помогнете ни да идентифицираме активни местни политици, готови да станат съветници на ЕС за вашата 
страна.

Действие n° 3: Принос към Конференцията за бъдещето на Европа

Изпратете ни идеите си за това какво Европа може да направи по-добре за своите региони, общини или градове. Ще ги 
представим пред Конференцията за бъдещето на Европа.

Действие n° 4: Уебинари и брифинги относно политиките

КР ще организира онлайн брифинги за политиките, за да бъдете в центъра на изготвянето на политиките на ЕС. За конкретна 
целева аудитория (избрани представители, студенти и т.н.) може да бъде организиран и специален брифинг или онлайн 
посещение.

Ако решите да проведете някое от горепосочените действия в своя регион, община или град, не се колебайте да се свържете с 
нас (FormerMembers@cor.europa.eu) за съвет или съдействие.

Как да се присъедините 
към мрежата?

Моля, регистрирайте се чрез 
тази анкета.

За контакт:

Протокол и институционална 
кореспонденция — Служба за 
посетители и бивши членове

FormerMembers@cor.europa.eu

Ten.: +32 2 282 2124/2564
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