Nätverket för tidigare ledamöter
HANDLINGSPLAN 2021
Efter sin lyckade lansering den 5 maj 2021 har nätverket för tidigare ledamöter, som nu har över 170 registrerade
medlemmar, upprättat en handlingsplan för 2021. Den kommer att uppdateras i början av varje kalenderår, i linje med
Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar.
Nätverkets medlemmar uppmanas att överväga att genomföra en eller flera av följande insatser i sin region, stad eller
kommun:
INSATS 1: Anordna en lokal dialog i din region, stad eller kommun
Vi vill uppmana nätverkets medlemmar att föra Europa närmare medborgarna och att anordna en lokal dialog om Europas
framtid och de lokala och regionala myndigheternas roll i EU:s beslutsfattande. Kommittén kan hjälpa till med anordnandet
(med förbehåll för godkännande).
INSATS 2: Främja europeiska värden och intressen
Bli språkrör för Europa i din region, stad eller kommun. Främja Europa via dina nätverk, de lokala medierna, kommunfullmäktige
eller en sammanslutning. Hjälp oss att hitta aktiva lokala politiker som skulle vilja bli ditt lands fullmäktigeledamöter med
ansvar för EU-frågor.
INSATS 3: Bidra till konferensen om Europas framtid
Skicka oss dina idéer om vad EU kan göra bättre för sina regioner, städer eller kommuner. Vi kommer att ta med oss dem till
konferensen om Europas framtid.
INSATS 4: Webbseminarier och politikgenomgångar
Kommittén kommer att anordna politikgenomgångar online för att ta dig till centrum av EU:s beslutsfattande. Vi kan också
anordna skräddarsydda genomgångar eller onlinebesök för en viss målgrupp (folkvalda, studenter osv.).
Tveka inte att kontakta oss (FormerMembers@cor.europa.eu) för råd eller stöd om du beslutar att genomföra någon av de
ovannämnda insatserna i din region, stad eller kommun.

Hur går man med
i nätverket?

Kontakt:
Protokoll och institutionell korrespondens
– Besökare och tidigare ledamöter

Anmäl dig via formuläret.

FormerMembers@cor.europa.eu
Tfn +32 2 282 2124/2564
Europeiska regionkommittén inrättades 1994 och är EU:s politiska församling med 329 regionala och lokala företrädare, såsom
regionpresidenter, kommunfullmäktigeledamöter etc. från alla 27 medlemsstater, som företräder över 446 miljoner EU medborgare.
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