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1994 m. įsteigtas Europos regionų komitetas yra ES politinė asamblėja, kurią sudaro 329 vietos ir regionų atstovai, pavyzdžiui, 
regionų pirmininkai ir miestų merai, iš visų 27 valstybių narių – jie atstovauja daugiau kaip 446 mln. europiečių.
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2021 M. VEIKSMŲ PLANAS

Sėkmingai pradėjęs veiklą 2021 m. gegužės 5 d. ir užregistravęs daugiau kaip 170 narių, Buvusių narių tinklas parengė 2021 
m. veiksmų planą. Jis bus atnaujinamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, atsižvelgiant į Europos regionų komiteto 
(RK) politinius prioritetus.

Tinklo narių prašoma apsvarstyti galimybę savo regione, mieste ar savivaldybėje atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:  

1 VEIKSMAS: surengti vietos dialogą Jūsų regione, mieste ar savivaldybėje

Norėtume pakviesti tinklo narius priartinti Europą prie jos piliečių ir surengti vietos dialogą dėl Europos ateities ir vietos bei 
regionų valdžios institucijų vaidmens formuojant ES politiką. RK gali Jums padėti atlikti organizacinius darbus (jeigu bus 
gautas pritarimas).

2 VEIKSMAS: Europos vertybių ir interesų propagavimas

Tapkite Europos balsu savo regione, mieste ar savivaldybėje. Reklamuokite Europą per savo tinklus, vietos žiniasklaidą, 
savivaldybių tarybą ar asociaciją. Padėkite mums rasti aktyvius vietos politikus, pasirengusius tapti Jūsų šalies už ES reikalus 
atsakingais regionų ir vietos tarybų nariais.

3 VEIKSMAS: indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities

Siųskite mums savo idėjas apie tai, ką Europa gali geriau padaryti savo regionų, miestų ar savivaldybių labui. Mes Jūsų idėjas 
perduosime Konferencijai dėl Europos ateities.

4 VEIKSMAS: internetiniai seminarai ir informaciniai pranešimai politikos klausimais

RK rengs informacinius pranešimus politikos klausimais internetu, kad galėtų Jus pakviesti dalyvauti formuojant ES politiką. 
Konkrečiai tikslinei auditorijai (išrinktiems atstovams, studentams ir t. t.) taip pat būtų galima surengti specialų virtualų 
informacinį susitikimą ar apsilankymą Komitete.

Jei nuspręstumėte imtis pirmiau nurodytų veiksmų savo regione, mieste ar savivaldybėje, nedvejodami kreipkitės į mus 
(FormerMembers@cor.europa.eu), kad galėtumėme patarti ar padėti.

Kaip prisijungti prie tinklo?
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