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Het in 1994 opgerichte Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is de politieke assemblee van 329 regionale en lokale afgevaardigden,  
zoals regionale leiders en burgemeesters, uit alle 27 lidstaten van de EU, die meer dan 446 miljoen Europese burgers vertegenwoordigen.
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ACTIEPLAN 2021

Het Netwerk van voormalige leden, dat op 5 mei 2021 met succes werd gelanceerd en inmiddels ruim 170 leden telt, heeft 
een actieplan voor 2021 opgesteld. Aan het begin van elk kalenderjaar zal het worden bijgewerkt, overeenkomstig de 
beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR).

De leden van het netwerk worden ertoe aangemoedigd een of meer van de volgende acties in hun regio, stad of gemeente 
uit te voeren:  

ACTIE NR. 1: Organiseer een lokale dialoog in uw regio, stad of gemeente

Wij nodigen leden van het netwerk uit om Europa dichter bij de burgers te brengen en een lokale dialoog te organiseren over de 
toekomst van Europa en de rol van lokale en regionale overheden bij de EU-beleidsvorming. Het CvdR kan u helpen bij de organisatie 
(behoudens goedkeuring).

ACTIE NR. 2: Bevorder de Europese waarden en belangen

Vertolk de stem van Europa in uw regio, stad of gemeente en bevorder Europa via uw netwerken, lokale media, gemeenteraad of 
vereniging. Breng ons in contact met actieve lokale politici die graag de rol van EU-raadslid willen opnemen voor uw land.

ACTIE NR. 3 : Lever een bijdrage aan de Conferentie over de toekomst van Europa

Laat ons weten wat Europa volgens u kan doen om de regio’s, steden en gemeenten beter te ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat 
uw bijdrage wordt meegenomen in de Conferentie over de toekomst van Europa.

ACTIE NR. 4: Neem deel aan webinars en beleidsbriefings

Het CvdR zal online beleidsbriefings organiseren om u met alle aspecten van de EU-beleidsvorming vertrouwd te maken. Er kunnen 
ook briefings of virtuele bezoeken worden georganiseerd voor een specifiek doelpubliek (bijv. gekozen vertegenwoordigers of 
studenten).

Indien u graag een van de bovenvermelde acties in uw regio, stad of gemeente zou willen uitvoeren en hulp of advies wenst, kunt u 
ons bereiken op het volgende adres: FormerMembers@cor.europa.eu.

Hoe lid te worden  
van het netwerk?

Schrijf u in via dit formulier.
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Protocol en Institutionele Correspondentie 
- dienst bezoekers en oud-leden

FormerMembers@cor.europa.eu
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