Δίκτυο Πρώην Μελών
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2021
Μετά την επιτυχημένη έναρξή του στις 5 Μαΐου 2021 και με 170+ εγγεγραμμένα μέλη, το Δίκτυο Πρώην Μελών κατήρτισε
το σχέδιο δράσης του για το 2021. Το σχέδιο δράσης θα επικαιροποιείται στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους, σύμφωνα
με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).
Τα μέλη του Δικτύου προσκαλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάληψης μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες
δράσεις στην περιφέρεια ή την πόλη τους:
ΔΡΑΣΗ 1: Διοργάνωση τοπικού διαλόγου στην περιφέρεια ή την πόλη σας
Επιθυμούμε να προσκαλέσουμε τα μέλη του δικτύου να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της διοργανώνοντας τοπικό διάλογο
για το μέλλον της Ευρώπης και για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Η ΕτΠ μπορεί να σας
συνδράμει στη διοργάνωση (με την επιφύλαξη της έγκρισης).
ΔΡΑΣΗ 2: Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων
Γίνετε η φωνή της Ευρώπης στην περιφέρεια ή την πόλη σας. Προωθήστε την Ευρώπη μέσω των δικτύων σας, των τοπικών ΜΜΕ, του
δημοτικού συμβουλίου ή της οργάνωσή σας. Βοηθήστε μας να εντοπίσουμε ενεργούς τοπικούς πολιτικούς έτοιμους να γίνουν Σύμβουλοι
της ΕΕ για τη χώρα σας.
ΔΡΑΣΗ 3: Συμβολή στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
Στείλτε μας τις ιδέες σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ευρώπη όσον αφορά τις περιφέρειες ή τις πόλεις της. Θα τις διαβιβάσουμε στη
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.
ΔΡΑΣΗ 4: Διαδικτυακά σεμινάρια και ενημερώσεις πολιτικής
Η ΕτΠ θα διοργανώσει διαδικτυακές ενημερώσεις πολιτικής που θα σας βάζου στην καρδιά της ενωσιακής χάραξης πολιτικής. Μια
εξατομικευμένη ενημέρωση ή διαδικτυακή επίσκεψη θα μπορούσε επίσης να οργανωθεί για ειδικό κοινό-στόχο (αιρετοί εκπρόσωποι,
σπουδαστές κλπ.)
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (FormerMembers@cor.europa.eu) για συμβουλές ή υποστήριξη, εφόσον αποφασίσετε να
υλοποιήσετε κάποια από τις παραπάνω δράσεις στην περιφέρεια ή την πόλη σας.

Πώς μπορείτε να
εγγραφείτε στο Δίκτυο;

Επικοινωνία
Εθιμοτυπία και Θεσμική Αλληλογραφία
- Υπηρεσία Επισκεπτών και Πρώην Μελών

Μέσω της παρούσας έρευνας.

FormerMembers@cor.europa.eu
Τηλ.: +32 2 282 2124/2564
Ιδρυθείσα το 1994, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η πολιτική συνέλευση της ΕΕ που απαρτίζεται από 329 τοπικούς και περιφερειακούς
εκπροσώπους, όπως περιφερειάρχες ή δημάρχους, από το σύνολο των 27 κρατών μελών, οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από 446 εκατομμύρια Ευρωπαίους.
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