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Európsky výbor regiónov, ktorý bol vytvorený v roku 1994, je politické zhromaždenie Európskej únie združujúce 329 regionálnych a miestnych zástupcov, 
ako sú vedúci predstavitelia regiónov alebo primátori a starostovia miest, zo všetkých 27 členských štátov, ktorí zastupujú viac ako 446 miliónov Európanov.
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AKČNÝ PLÁN NA ROK 2021

Po úspešnom uvedení 5. mája 2021 a s viac ako 170 registrovanými členmi vypracovala Sieť bývalých členov akčný plán na 
rok 2021. Bude sa aktualizovať na začiatku každého kalendárneho roka v súlade s politickými prioritami Európskeho výboru 
regiónov (VR).

Členovia siete sa vyzývajú, aby zvážili realizáciu jedného alebo viacerých z týchto opatrení vo svojom regióne, meste alebo 
obci:  

OPATRENIE č. 1: Usporiadanie miestneho dialógu vo vašom regióne, meste alebo obci

Radi by sme vyzvali členov siete, aby priblížili Európu jej občanom a usporiadali miestny dialóg o budúcnosti Európy a o 
úlohe, ktorú miestne a regionálne samosprávy zohrávajú pri tvorbe politiky EÚ. VR vám môže s pomôcť s organizáciou (po 
schválení).

OPATRENIE č. 2: Podpora európskych hodnôt a záujmov

Staňte sa hlasom Európy vo vašom regióne, meste alebo obci. Propagujte Európu prostredníctvom svojich sietí, miestnych 
médií, mestských zastupiteľstiev alebo združení. Pomôžte nám identifikovať aktívnych miestnych politikov pripravených 
stať sa predstaviteľmi územných samospráv pre otázky EÚ pre vašu krajinu.

OPATRENIE č. 3: Príspevok ku Konferencii o budúcnosti Európy

Pošlite nám svoje nápady na to, čo môže Európa urobiť lepšie pre svoje regióny, mestá alebo obce. Sprostredkujeme ich na 
Konferencii o budúcnosti Európy.

OPATRENIE č. 4: Webináre a politické brífingy

VR bude organizovať online politické brífingy, ktoré vás vovedú do centra tvorby politiky EÚ. Pre konkrétnu cieľovú skupinu 
(volených zástupcov, študentov atď.) je možné zorganizovať prispôsobený brífing alebo online návštevu.

Ak by ste sa rozhodli uskutočniť niektoré z vyššie uvedených opatrení vo vašom regióne, meste alebo obci, obráťte sa na nás 
(FormerMembers@cor.europa.eu) a požiadajte o radu alebo pomoc.

Ako sa stať súčasťou siete?

Zaregistrujte sa prostredníctvom  
tohto dotazníka.

Kontakt:

Protokol a inštitucionálna korešpondencia 
–útvar pre návštevníkov a bývalých členov

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel:+ +32 2 282 2124/2564
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