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EPP Local Dialogues are a series of events
organised across Europe, bringing citizens and
EPP leaders together to discuss European
policies of local interest and gathering
feedback on the ground. The topics for the
Dialogues are chosen according to the specificity and political landscape of the city or region.
The Dialogues are part of the EPP grassroots
engagement for the 2019 European
elections, an initiative launched in Sofia,
Bulgaria, on 9 March 2018.
“Europe starts in your village/city/region”
During the dialogue, political leaders from
local, regional, national and European levels
engage in an open and honest debate with
citizens, addressing local concerns and also
opportunities provided by the EU.
The Dialogues follow the model of town hall
debates with citizens, and they have been
inspired by the initiative “Reflecting on
Europe”, triggered by a request from the

President of the European Council, Donald
Tusk, to engage in a dialogue directly with
citizens.
The purpose of the EPP Local Dialogues and
the Grassroots Engagement is to listen to
citizens, and to make sure that local concerns
and interests are taken on board in EU
politics, as well as to highlight concrete good
examples of projects implemented at the local
and regional level by EPP leaders.
The outcomes of these debates will be shared
with the EU’s two political assemblies – the
European Parliament and the Committee of
the Regions – as well as with the EPP
“Spitzenkandidat” for the President of the
European Commission. Our Engagement will
provide an opportunity for citizens to make
their voice heard on the future of the European
Union.
We invite you to share your views on
Europe and welcome you to our EPP Local
Dialogue!
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Местен диалог на ЕНП
ЕВРОПА ЗАПОЧВА ОТ СОФИЯ
София, 9 март 2018 г.
Диалозите на ЕНП на местно равнище представляват поредица от събития, организирани в цяла
Европа, на които гражданите и лидерите на ЕНП
ще обсъждат заедно интересните от местна
гледна точка европейски политики и ще събират
отзиви по места. Темите на диалозите са подбрани в зависимост от спецификата и политическата
обстановка във всеки град или регион.
Диалозите са част от ангажимента на ЕНП на
местно равнище с оглед на европейските
избори през 2019 г. - инициатива, чието начало
е поставено в София, България, на 9 март 2018 г.
„Европа започва от Вашето село/град/регион“
По време на диалозите политически лидери на
местно, регионално, национално и европейско
равнище разговарят открито и откровено с
гражданите по повод на местните проблеми и
предоставяните от ЕС възможности.
Диалозите следват модела на дебатите с гражданите в градските съвети и са вдъхновени от
инициативата „Размисли за Европа“, която беше

започната по настояване на председателя на
Европейския съвет Доналд Туск с цел директен
диалог с гражданите.
Целта на диалозите и на ангажимента на ЕНП на
местно равнище е да се чуе гласът на гражданите
и да се гарантира, че политиката на ЕС отчита
местните тревоги и интереси, както и да се
откроят конкретни добри примери на изпълнявани от лидерите на ЕНП проекти на местно и
регионално равнище.
Резултатите от тези разисквания ще бъдат
споделени с двете политически асамблеи на ЕС
Европейския парламент и Комитета на регионите
– както и с водещия кандидат на ЕНП за председател на Европейската комисия. Поетият от нас
ангажимент ще предостави много ценна възможност на гражданите, за да изразят своята позиция
относно бъдещето на Европейския съюз.
Приканваме Ви да споделите възгледите си за
Европа и Ви приветствам на диалога на ЕНП на
местно равнище!
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