Volt Tagok Hálózata
2021. ÉVI CSELEKVÉSI TERV
2021. május 5-én történt sikeres útnak indítását követően a több mint 170 regisztrált taggal rendelkező Volt Tagok
Hálózata 2021-re cselekvési tervet dolgozott ki. A cselekvési tervet a Régiók Európai Bizottsága (RB) politikai prioritásaival
összhangban minden naptári év elején frissítjük majd.
Arra kérjük a hálózat tagjait, hogy fontolják meg az alábbiak közül egy vagy több intézkedés végrehajtását régiójukban,
városukban vagy településükön:
1. INTÉZKEDÉS: Helyi párbeszéd szervezése régiójában, városában vagy településén
Arra szeretnénk kérni a hálózat tagjait, hogy hozzák közelebb Európát a polgáraihoz, és szervezzenek helyi párbeszédet Európa jövőjéről,
valamint arról, hogy a helyi és regionális önkormányzatok milyen szerepet játszanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. Az RB
(jóváhagyás függvényében) segíthet Önnek a szervezésben.
2. INTÉZKEDÉS: Az európai értékek és érdekek előmozdítása
Képviselje Európát régiójában, városában vagy településén. Népszerűsítse Európát különböző hálózatokon, a helyi médián, a
képviselő-testületen vagy egyes szövetségeken keresztül. Segítsen megtalálni azokat az aktív helyi politikusokat, akik készek
csatlakozni az önkormányzati képviselők uniós hálózatához, hogy ott képviseljék országukat.
3. INTÉZKEDÉS: Hozzájárulás az Európa jövőjéről szóló konferenciához
Küldje el nekünk ötleteit azzal kapcsolatban, hogy Európa hogyan léphet fel hatékonyabban régiói, városai vagy települései
érdekében. Ötleteit bemutatjuk majd az Európa jövőjéről szóló konferencián.
4. INTÉZKEDÉS: Webináriumok és szakpolitikai tájékoztatók
Az RB online szakpolitikai tájékoztatókat fog szervezni annak érdekében, hogy megismertesse Önt az uniós szakpolitikai
döntéshozatallal kapcsolatos legújabb fejleményekkel. Személyre szabott tájékoztatót vagy online látogatást is lehetne szervezni
egy adott célközönség (választott képviselők, diákok stb.) számára.
Amennyiben úgy dönt, hogy a fenti intézkedések bármelyikét végrehajtja régiójában, városában vagy településén, kérjük, forduljon
hozzánk bizalommal a következő e-mail-címen: (FormerMembers@cor.europa.eu).

Hogyan csatlakozhat a
hálózathoz?

Kapcsolat:
Protokollszolgálat és intézményi
levelezés – látogatók és volt tagok

A regisztrációhoz töltse ki az
űrlapot.

FormerMembers@cor.europa.eu
Tel.: +32 2 282 2124/2564

Az 1994-ben létrehozott Régiók Európai Bizottsága egy európai uniós politikai közgyűlés, amelyben 329 regionális és helyi szintű képviselő
– például régióelnök vagy városi polgármester – vesz részt mind a 27 tagállamból, több mint 446 millió európai polgár képviseletében.
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