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Eiropas Reģionu komiteja ir izveidota 1994. gadā. Tā ir ES politiskā asambleja, kurā darbojas 329 locekļi, kas ir reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji 
(piemēram, reģionu priekšsēdētāji vai pilsētu mēri) no visām 27 dalībvalstīm un kas reprezentē vairāk nekā 446 miljonus Eiropas iedzīvotāju.
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RĪCĪBAS PLĀNS 2021. GADAM

Bijušo locekļu tīkls, kas tika sekmīgi izveidots 2021. gada 5. maijā un kurā pašlaik darbojas vairāk nekā 170 reģistrētie locekļi, 
ir izstrādājis rīcības plānu 2021. gadam. To aktualizēs katra kalendārā gada sākumā atbilstīgi Eiropas Reģionu komitejas (RK) 
politiskajām prioritātēm.

Tīkla dalībnieki tiek aicināti apsvērt iespēju savā pilsētas vai novada pašvaldībā īstenot vienu vai vairākus šādus pasākumus:  

PASĀKUMS Nr. 1. Rīkot vietēju dialogu savā pilsētas vai novada pašvaldībā

Aicinām tīkla dalībniekus tuvināt Eiropu iedzīvotājiem un rīkot vietēju dialogu par Eiropas nākotni un pašvaldību lomu ES politikas 
veidošanā. RK var jums palīdzēt organizatoriskajā darbā (pēc pasākuma apstiprināšanas).

PASĀKUMS Nr. 2. Popularizēt Eiropas vērtības un intereses

Kļūstiet par Eiropas vēstnesi savā pilsētas vai novada pašvaldībā. Reklamējiet Eiropu, izmantojot savus tīklus, vietējos medijus, 
pašvaldības padomi vai apvienību. Palīdziet mums apzināt aktīvus vietējos politiķus, kuri jūsu valstī ir gatavi kļūt par ES lietas 
pārzinošajiem pašvaldību deputātiem.

PASĀKUMS Nr. 3. Ieguldījums konferencē par Eiropas nākotni

Sūtiet mums savas idejas, kā Eiropa var labāk palīdzēt saviem reģioniem, pilsētām un pašvaldībām. Mēs jūsu priekšlikumus iesniegsim 
konferencei par Eiropas nākotni.

PASĀKUMS Nr. 4. Tīmekļsemināri un politiski brīfingi

RK organizēs politiskus brīfingus tiešsaistē, lai jūs vienmēr būtu informēti par ES politikas veidošanu. Konkrētai mērķauditorijai 
(ievēlētajiem pārstāvjiem, studentiem u. c.) varētu organizēt arī pielāgotus brīfingus vai apmeklējumu tiešsaistē.

Lūdzu, sazinieties ar mums (FormerMembers@cor.europa.eu), ja nolemjat rīkot kādu no iepriekšminētajiem pasākumiem savā pilsētā 
vai novadā un jums rodas jautājumi vai vajadzīga palīdzība.

Kā pievienoties tīklam?

Lūdzu, reģistrējieties, izmantojot  
šo anketu.

Kontaktinformācija:

Protokols un iestāžu sarakste 
– Apmeklētāju un bijušo locekļu dienests

FormerMembers@cor.europa.eu

Tālr.: +32 2 282 2124/2564
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