
TÁJÉKOZTATÓ

„Európa” minden nap ott van 
régióinkban, városainkban és 
falvainkban.

Apostolos Tzitzikostas,  
a görögországi Közép-Makedónia régió kormányzója,  
az RB elnöke

Az Európai Unió régióiban és városaiban több mint 
egymillió választott politikus tevékenykedik. Nekik 
napi szinten dolguk van az európai jogszabályokkal, 
finanszírozási programokkal és vitákkal. A hálózat az 
uniós ügyekkel foglalkozó – többek közt osztrák, francia 
és német – országos vagy helyi szintű politikusoktól 
összegyűjtött pozitív tapasztalatokra épít. 

Ki jelentkezhet a hálózatba és hogyan?

A hálózat olyan regionális és helyi politikusokat kíván tagként 
megnyerni, akik egy régió, város, tartomány, település vagy 
falu kormányának, parlamentjének vagy közgyűlésének/
képviselő-testületének választott képviselői. A hálózatba való 
jelentkezéssel a politikus megerősíti, hogy az adott testület kijelölte 
választókerületének képviseletére. A közgyűlések/képviselő-
testületek egy vagy több politikust is kijelölhetnek, akik kinevezésük 
ideje alatt viselhetik „az uniós ügyekkel foglalkozó regionális és 
helyi önkormányzati képviselők RB-s hálózatának tagja” címet. 

A hálózat önkéntes és alulról felfelé építkező projekt. Nincs 
kiválasztási folyamat: minden regisztrált politikus a hálózat 
tagja lesz.

Mit kínál a hálózat?
Az RB az alábbiakat kínálja a hálózat tagjainak:
•  célzott tájékoztatás hírlevelek és tájékoztatók formájában;
•  meghívások RB-s rendezvényekre, linkek az RB-nél tartott 

szakpolitikai vitákhoz;
• eszmecserék RB-tagokkal/póttagokkal és a hálózat más tagjaival.
A hálózati tagság nem jár pénzügyi támogatással az RB részéről.

Hogyan működhetnek együtt a hálózat 
tagjai közé tartozó képviselők az RB-vel?

A hálózat tagjait felkérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot egy 
általuk választott RB-taggal. Emellett aktívan hozzájárulhatnak 
az RB tevékenységeihez is, például úgy, hogy uniós vonatkozású 
rendezvényeket tartanak helyi vagy regionális önkormányzatuk 
területén, vitákat szerveznek a polgárokkal, részt vesznek az RB 
konzultációiban és felméréseiben és olyan RB s eseményeken, 
mint például az évente megrendezett Régiók és Városok Európai 
Hete vagy az RB rendszeres európai csúcstalálkozói. Ezenkívül 
a hálózat tagjai saját nyelvükön felvehetik a kapcsolatot az RB 
adminisztrációjával, hogy kérdéseket tegyenek fel, anyagokat 
kérjenek vagy segítséget kapjanak rendezvények szervezéséhez.

Regisztráció

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Az uniós ügyekkel foglalkozó 
regionális és helyi 

önkormányzati képviselők 
európai hálózata

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Az Európai Unió régiói és városai

• A Régiók Európai Bizottsága (RB) és tagjai az Európai Unió 
27 tagállamának 240 régióját, mintegy 1350 tartományát, 
megyéjét és körzetét, 600 városát és közel 90 000 települését 
képviselik. A regionális és helyi önkormányzatok felelnek az 
állami beruházások feléért, a közkiadások egyharmadáért és az 
adóbevételek negyedéért. A régiók és városok fontos szerepet 
játszanak az uniós döntéshozatalban, mivel:

• a helyi politikusok és a regionális kormányzatok napi szinten 
együttműködnek az EU-val, így képesnek kell lenniük arra, hogy 
az uniós szakpolitikai ciklus során módszeresen érvényesítsék 
szaktudásukat és befolyásukat;

• az éghajlatváltozás, a világjárványok és a gazdasági válságok 
hatásai gyakran egyenlőtlenül oszlanak meg az EU területén, 
ezért helyi alapú válaszokra van szükség a kohézió megerősítése 
érdekében;

• a polgárok erős regionális és nemzeti identitással rendelkeznek 
– ugyanakkor európainak érzik magukat, és támogatják az 
uniós tagállamok közötti fokozott együttműködést, amint azt a 
közvélemény-kutatások rendszeresen megerősítik. 

Az uniós ügyekkel foglalkozó regionális és helyi önkormányzati képviselők európai hálózata
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Local and regional authorities are the 
state level implementing most areas of EU 

legislation on the ground – from the 
Green Deal to the Digital Agenda. It is the 
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most trusted by citizens. No EU policy will 
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the European Union, 
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EU level. 

They link the EU institutions, capitals, regions and 
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Advising the EU 
legislators to make EU laws 
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In Brussels In the regions

További információk: 

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001  

  https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  
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