
Mreža nekdanjih članov
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Evropski odbor regij je bil ustanovljen leta 1994 in je politična skupščina EU, ki jo sestavlja 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih 
oblasti, kot so predsedniki regij in župani mest, iz vseh 27 držav članic, ki zastopajo več kot 446 milijonov Evropejcev.
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AKCIJSKI NAČRT ZA LETO 2021

Mreža nekdanjih članov, ki je bila uspešno vzpostavljena 5. maja 2021 in zdaj šteje več kot 170 registriranih članov, je 
pripravila akcijski načrt za leto 2021. Načrt se bo posodabljal na začetku vsakega koledarskega leta v skladu s političnimi 
prednostnimi nalogami Evropskega odbora regij (OR).

Člane mreže vabimo, da razmislijo o izvedbi enega ali več ukrepov v njihovi regiji, mestu ali občini:  

UKREP 1: Organizacija lokalnega dialoga v vaši regiji, mestu ali občini

Člane mreže vabimo, da Evropo približajo njenim državljanom in organizirajo lokalni dialog o prihodnosti Evrope ter vlogi 
lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju politik EU. Pri organizaciji vam lahko pomaga OR (če bo pomoč odobrena).

UKREP 2: Spodbujanje evropskih vrednot in interesov

Postanite glasnik Evrope v vaši regiji, mestu ali občini. Seznanjajte z Evropo preko vaših mrež, lokalnih medijev, občinskih 
svetov ali združenj. Pomagajte nam poiskati aktivne lokalne politike, ki bi bili pripravljeni postati svetniki EU za vašo državo.

UKREP 3: Prispevek h konferenci o prihodnosti Evrope

Pošljite nam svoje ideje o tem, kako lahko Evropa bolje podpre svoje regije, mesta ali občine. Posredovali jih bomo na 
konferenci o prihodnosti Evrope.

UKREP 4: Spletni seminarji in informativno poročanje o politikah

OR bo organiziral spletno informativno poročanje o politikah, da bi vas seznanil z najnovejšim dogajanjem pri oblikovanju 
politik EU. Za posamezne ciljne skupine (izvoljene predstavnike, študente ipd.) lahko organiziramo tudi prilagojeno 
poročanje ali spletne obiske.

Za vprašanja ali pomoč pri organizaciji katerega koli od zgoraj navedenih ukrepov v vaši regiji, mestu ali občini nam lahko 
pišete na naslov FormerMembers@cor.europa.eu.

Ali se želite vključiti  
v mrežo?

Prosimo, prijavite se prek  
te ankete.

Kontakt:

Protokol in uradna korespondenca  
– Služba za obiskovalce in nekdanje člane

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel: +32 2 282 2124/2564
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