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IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Il-Kumitat tar-Reġjuni jinkludi 329 membru li jirrappreżentaw lill-awtoritajiet reġjonali
u lokali tas-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Huwa joħroġ opinjonijiet li jintalbu
fil-każijiet tal-konsultazzjoni obbligatorja (kif meħtieġ mit-Trattati) u fil-każijiet ta'
konsultazzjoni volontarja, u, fejn ikun xieraq, joħroġ opinjonijiet fuq inizjattiva
tiegħu stess. Il-membri tiegħu m'huma marbuta b'ebda mandat obbligatorju.
Huma jeżerċitaw dmirijiethom b'indipendenza sħiħa, fl-interess ġenerali tal-Unjoni
Ewropea.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 13(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Artikolu 300 u l-Artikoli 305
sa 307 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u diversi
deċiżjonijiet tal-Kunsill li jaħtru lill-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat, kif propost
mill-Istati Membri, għall-mandat tagħhom ta' ħames snin.

L-OBJETTIVI

Il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR), li ġie stabbilit fl-1994, b'segwitu għad-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Maastricht, huwa korp konsultattiv li jirrappreżenta l-interessi tal-awtoritajiet
reġjonali u lokali fl-Unjoni Ewropea u jindirizza opinjonijiet f'isimhom lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. Il-Membri jistgħu, pereżempju, ikunu mexxejja ta' awtoritajiet reġjonali,
sindki jew rappreżentanti eletti jew mhux eletti tar-reġjuni u tal-bliet tas-27 Stat Membru
tal-UE.
Fi kliem id-dikjarazzjoni tal-missjoni tiegħu stess, il-KtR huwa assemblea politika
msawra minn persuni eletti fil-livell reġjonali u lokali li jaħdmu għall-integrazzjoni
Ewropea. Jirrappreżenta lit-territorji, ir-reġjuni, il-bliet u l-muniċipalitajiet kollha tal-UE
fil-livell istituzzjonali.
Il-missjoni tiegħu hija li jinvolvi lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-proċess Ewropew
tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jħeġġeġ parteċipazzjoni akbar min-naħa taċ-ċittadini.
Huwa korp politiku li jlaqqa' flimkien u jagħti s-setgħa lir-rappreżentanti eletti
lokalment fl-Ewropa, inklużi 329 membru u 329 membru supplenti minn 300 reġjun,
100 000 awtorità lokali u miljun politiku lokali li jirrappreżentaw 441 miljun ċittadin tal-
UE.
Biex jiżvolġi aħjar dan ir-rwol, il-KtR ilu jfittex li jingħata d-dritt li jirreferi l-każijiet ta'
ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Issa, b'segwitu għad-
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dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, għandu dak id-dritt skont it-termini tal-Artikolu 8 tal-
Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità.
Skont it-tliet prijoritajiet politiċi tal-KtR għall-2020-2025, adottati f'Lulju 2020, id-
deċiżjonijiet kollha meħuda fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati t-trasformazzjonijiet
soċjetali ewlenin li qed jiffaċċjaw l-irħula, il-bliet u r-reġjuni llum, bħall-pandemiji globali,
it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, l-isfidi demografiċi u l-flussi migratorji, iridu jittieħdu
kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadini f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà.
Prijorità 1: Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini: id-demokrazija u l-futur tal-UE. L-
immodernizzar u t-tisħiħ tad-demokrazija fil-livelli kollha tal-gvern sabiex l-UE twieġeb
b'mod aktar effiċjenti għall-ħtiġijiet reali tan-nies.
Prijorità 2: Il-ġestjoni tat-trasformazzjonijiet soċjetali fundamentali: nibnu komunitajiet
reġjonali u lokali reżiljenti, nirrispondu għall-pandemiji globali, it-tranżizzjonijiet
klimatiċi, diġitali u demografiċi, kif ukoll il-fluss tal-migrazzjoni permezz ta' approċċ
Ewropew koerenti, integrat u lokali.
Prijorità 3: Il-koeżjoni, il-valur fundamentali tagħna: politiki tal-UE bbażati fuq il-post
li jpoġġu lill-UE għas-servizz taċ-ċittadini tagħha u l-postijiet tal-għajxien tagħhom. Il-
koeżjoni mhijiex flus, hija valur fundamentali tal-UE mfassal biex irawwem il-koeżjoni
ekonomika, soċjali u territorjali.

L-ORGANIZZAZZJONI

A. Il-kompożizzjoni (l-Artikolu 305 tat-TFUE, id-Deċiżjoni tal-
Kunsill (UE) 2019/852[1])
1. L-għadd u l-allokazzjoni nazzjonali tas-siġġijiet
Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/852
tal-21 ta' Mejju 2019, il-Kumitat tar-Reġjuni huwa magħmul minn 329 membru u għadd
indaqs ta' membri supplenti, imqassma bejn l-Istati Membri kif ġej:
— 24 għal Franza, il-Ġermanja u l-Italja;

— 21 għall-Polonja u Spanja;

— 15 għar-Rumanija;

— 12 għall-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, iċ-Ċekja, il-Greċja, l-Iżvezja, in-
Netherlands, il-Portugall u l-Ungerija;

— 9 għad-Danimarka, il-Finlandja, l-Irlanda, il-Kroazja, il-Litwanja u s-Slovakkja;

— 7 għall-Estonja, il-Latvja u s-Slovenja;

— 6 għal Ċipru u l-Lussemburgu;

— 5 għal Malta.

[1]Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/852 tal-21 ta' Mejju 2019 li tiddetermina l-kompożizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (ĠU L 139,
27.5.2019, p. 13).
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2. Kif jinħatru
Il-membri jinħatru għal ħames snin mill-Kunsill li jaġixxi b'unanimità fuq il-proposti
li jsiru mill-Istat Membru kkonċernat (l-Artikolu 305 tat-TFUE). Għall-perjodu ta'
bejn is-26 ta' Jannar 2020 u l-25 ta' Jannar 2025, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni
(UE) 2019/2157 tal-10 ta' Diċembru 2019 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat tar-Reġjuni. Fl-20 ta' Jannar 2020, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni (UE) 2020/102,
li biha ħatar ukoll il-membri u l-membri supplenti li għalihom irċieva proposti mill-Istat
Membru rispettiv wara l-20 ta' Diċembru 2019. Il-mandat tagħhom huwa rinnovabbli.
Il-membri jeħtiġilhom ikollhom mandat elettorali f'awtorità reġjonali jew lokali, jew
ikollhom l-obbligu li jagħtu rendikont politiku ta' għemilhom lil assemblea eletta (l-
Artikolu 300(3) tat-TFUE). Kull darba li siġġu ta' membru jew membru supplenti fil-KtR
isir vakanti fi tmiem il-mandat tagħhom (eż. fi tmiem il-mandat reġjonali jew lokali li
abbażi tiegħu jkun ġie propost il-membru), ikun hemm bżonn ta' deċiżjoni separata tal-
Kunsill.
B. L-istruttura (l-Artikolu 306 tat-TFUE)
Il-Kumitat tar-Reġjuni jeleġġi lill-President u l-uffiċjali tiegħu minn fost il-membri tiegħu
għal mandat ta' sentejn u nofs. Huwa jadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu abbażi tal-
Artikolu 306 tat-TFUE u jippreżentahom lill-Kunsill għall-approvazzjoni. Bħala regola,
jorganizza sitt sessjonijiet plenarji fis-sena. Skont l-affiljazzjoni politika tal-Membri
tiegħu, bħalissa jopera f'sitt gruppi politiċi.
Il-presidenti ta' dawk il-gruppi jiltaqgħu bħala l-Konferenza tal-Presidenti, li tħejji l-
ħidma tal-Assemblea Plenarja, tal-Bureau u tal-kummissjonijiet u tiffaċilita t-tfittxija għal
kunsens politiku dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu.
Il-plenarja tiġi ppreseduta mill-President tal-assemblea (l-Artikolu 306 tat-TFUE) u l-
funzjonijiet ewlenin tagħha huma li tadotta opinjonijiet, rapporti u riżoluzzjonijiet, tadotta
l-abbozz tal-estimi tal-infiq u tad-dħul tal-KtR, tadotta l-programm politiku tiegħu fil-
bidu ta' kull mandat, teleġġi l-President, l-Ewwel Viċi President u l-bqija tal-membri tal-
Bureau, tistabbilixxi l-kummissjonijiet tematiċi fi ħdan l-istituzzjoni, kif ukoll tadotta u
tirrevedi r-Regoli ta' Proċedura tiegħu.
Il-ħidma tal-KtR issir fi ħdan sitt kummissjonijiet speċjalizzati, li jħejju l-abbozzi ta'
opinjoni u ta' riżoluzzjoni li sussegwentement jitressqu għall-adozzjoni fil-plenarja:
il-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni
(CIVEX), il-Kummissjoni għall-Politika ta' Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE (COTER),
il-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON), il-Kummissjoni għall-Ambjent, it-
Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE), il-Kummissjoni għar-Riżorsi Naturali (NAT) u
l-Kummissjoni għall-Politika Soċjali, l-Edukazzjoni, l-Impjieg, ir-Riċerka u l-Kultura
(SEDEC).
Għal finijiet ta' effiċjenza, il-Kumitat jikkondividi wħud mis-servizzi tas-Segretarjat
permanenti tiegħu fi Brussell (ara l-Protokoll Nru 6 dwar il-lokalità tas-sede tal-
istituzzjonijiet u ta' ċerti organi, korpi, uffiċċji, aġenziji u dipartimenti tal-UE) mas-
Segretarjat tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Anke l-Bureau tal-Parlament
Ewropew laħaq ftehim mal-KtR biex b'mod konġunt jiggwadanjaw fl-effiċjenza fil-
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qasam tat-traduzzjoni. Il-KtR (Taqsima 7 tal-baġit tal-UE) għandu baġit amministrattiv
ta' madwar EUR 101.5 miljun (2020).

L-ATTRIBUZZJONIJIET

A. L-għoti ta' opinjoni fuq talba ta' istituzzjonijiet oħra
1. Il-konsultazzjonijiet obbligatorji
F'ċerti każijiet, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom l-obbligu li jikkonsultaw lill-Kumitat
tar-Reġjuni qabel jiddeċiedu fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw:
— l-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u ż-żgħażagħ (l-Artikolu 165 tat-TFUE);

— il-kultura (l-Artikolu 167 tat-TFUE);

— is-saħħa pubblika (l-Artikolu 168 tat-TFUE);

— in-networks trans-Ewropej fl-oqsma tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u tal-
enerġija (l-Artikolu 172 tat-TFUE);

— il-koeżjoni ekonomika u soċjali (l-Artikoli 175, 177 u 178 tat-TFUE).

2. Il-konsultazzjonijiet volontarji
Il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament jistgħu jikkonsultaw ukoll lill-Kumitat tar-Reġjuni
rigward kwalunkwe kwistjoni oħra li jqisu xierqa.
Meta l-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummissjoni jikkonsultaw lill-Kumitat tar-
Reġjuni (sew jekk ikun b'mod obbligatorju u sew jekk b'mod volontarju), huma jistgħu
jistabbilixxu skadenza (ta' xahar minn tal-anqas bi qbil mal-Artikolu 307 tat-TFUE) biex
jagħti r-risposta tiegħu. F'każ li l-iskadenza tgħaddi mingħajr ma tkun inħarġet opinjoni,
huma jkunu jistgħu jipproċedu mingħajr il-benefiċċju ta' opinjoni. Bħala eżempju ta'
kooperazzjoni volontarja, f'Diċembru 2020 il-Kummissjoni u l-KtR qablu dwar sħubija
dwar l-integrazzjoni tal-migranti bil-għan li jingħaqdu flimkien biex jappoġġaw il-ħidma
dwar l-integrazzjoni fil-bliet u r-reġjuni tal-UE. Din is-sħubija tibni fuq l-inizjattiva tal-KtR
tal-2019 "Bliet u Reġjuni għall-Integrazzjoni" u tipprovdi pjattaforma politika għas-sindki
Ewropej u l-mexxejja reġjonali biex jaqsmu l-informazzjoni u juru eżempji pożittivi tal-
integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati.
B. L-għoti ta' opinjoni fuq l-inizjattiva tal-Kumitat stess
1. Kull darba li jiġi kkonsultat il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-
Reġjuni jiġi informat dwar dan u jista' joħroġ huwa wkoll opinjoni dwar is-suġġett jekk
jikkunsidra li jkunu involuti l-interessi reġjonali tiegħu.
2. Bħala regola ġenerali, il-KtR jista' joħroġ opinjoni kull meta jqis li tali azzjoni tkun
xierqa. Pereżempju, il-Kumitat ħareġ opinjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess f'dawn l-
oqsma li ġejjin: l-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), in-networks trans-Ewropej,
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it-turiżmu, il-fondi strutturali, is-saħħa (il-ġlieda kontra d-drogi), l-industrija, l-iżvilupp
urban, il-programmi ta' taħriġ u l-ambjent.
C. Tressiq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea – stħarriġ ġudizzjarju
ex post
Il-Kumitat jista' wkoll jiftaħ proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja sabiex
jissalvagwardja l-prerogattivi allokati lilu (l-Artikolu 263 tat-TFUE). Fi kliem ieħor, huwa
jista' jiftaħ proċediment quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk jikkunsidra li ma jkunx ġie
kkonsultat meta suppost kellu jkun jew jekk il-proċeduri ta' konsultazzjoni ma jkunux
ġew applikati b'mod korrett (l-annullament ta' atti (1.3.10)).
Id-dritt li jitressqu proċeduri skont l-Artikolu 8 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni
tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, anness mat-Trattat ta' Lisbona, jekk
il-proċeduri ta' konsultazzjoni ma jkunux ġew applikati b'mod korrett, jippermetti lill-
Kumitat tar-Reġjuni jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tivverifika jekk att leġiżlattiv li jaqa' fl-
ambitu tal-isfera ta' kompetenza tal-Kumitat jikkonformax mal-prinċipju ta' sussidjarjetà.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew (Anness VI, punt XII) jagħtu lill-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI) r-responsabbiltà għaż-żamma tar-relazzjonijiet
mal-KtR, l-organizzazzjonijiet ta' kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali u
reġjonali.
Skont il-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-KtR tal-5 ta' Frar 2014:
— Il-KtR iħejji valutazzjonijiet tal-impatt dwar il-proposti għal leġiżlazzjoni tal-UE,

li mbagħad jibgħat lill-Parlament fi żmien xieraq qabel ma tibda l-proċedura
emendatorja. Dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt jinkludu dettalji fil-livelli nazzjonali,
reġjonali u lokali dwar kif qed taħdem il-leġiżlazzjoni eżistenti, flimkien ma'
opinjonijiet dwar titjib għal-leġiżlazzjoni proposta.

— Membru wieħed tal-KtR jiġi mistieden għal-laqgħat kollha tal-kumitati rilevanti tal-
Parlament. Dan ir-rapporteur jew kelliem jippreżenta l-opinjonijiet tal-KtR. Min-
naħa tagħhom, ir-rapporteurs tal-Parlament jistgħu jattendu l-laqgħat tal-kumitati
tal-KtR.

— Il-kooperazzjoni leġiżlattiva ġenerali u l-pjan ta' ħidma jiġu diskussi darbtejn fis-
sena bejn il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-Parlament u l-
kontroparti tal-President fil-Kumitat tar-Reġjuni.

Sa mill-2008, il-Kumitat REGI u l-Kummissjoni COTER organizzaw laqgħa konġunta
annwali fil-qafas tal-avveniment "Open Days: il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet".

Anna-Sabine Rieder
07/2022
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