IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI
Il-Kumitat tar-Reġjuni jinkludi 350 membru li jirrappreżentaw lill-awtoritajiet reġjonali
u lokali tat-28 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Huwa joħroġ opinjonijiet li jintalbu
fil-każijiet tal-konsultazzjoni obbligatorja (kif rikjest mit-Trattati) u fil-każijiet ta'
konsultazzjoni volontarja, u, fejn ikun xieraq, joħroġ opinjonijiet fuq inizjattiva
tiegħu stess. Il-membri tiegħu ma 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), id-Deċiżjoni talKunsill (UE) 2015/116 tas-26 ta' Jannar 2015 li taħtar il-membri u l-membri supplenti
tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-perjodu mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020.

L-OBJETTIVI
Il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR), li ġie stabbilit fl-1994, b'segwitu għad-dħul fis-seħħ tatTrattat 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 lillKummissjoni. Il-Membri, jistgħu, pereżempju, ikunu mexxejja ta' awtoritajiet reġjonali,
sindki jew rappreżentanti eletti jew mhux eletti tar-reġjuni u tal-bliet tat-28 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. Huwa jirrappreżenta lit-territorji, ir-reġjuni, il-bliet u l-muniċipalitajiet kollha talUnjoni Ewropea fil-livell istituzzjonali.
Il-missjoni tiegħu hija li jinvolvi lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-proċess Ewropew tatteħid tad-deċiżjonijiet u li jħeġġeġ parteċipazzjoni akbar min-naħa taċ-ċittadini.
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 għaddħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, għandu dak id-dritt skont it-termini tal-Artikolu 8 talProtokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità.
Fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni, permezz tal-Kummissjoni
tiegħu għall-Politika ta' Koeżjoni Territorjali (COTER), jiffoka fuq l-evalwazzjoni tal-eżitu
tan-negozjati dwar il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operattivi, u l-applikazzjoni tal-
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prinċipju tas-sħubija fil-kuntest tal-ipprogrammar tal-FSIE għall-2014-2020, kif ukoll fuq
ir-rapporti ta' koeżjoni mill-Kummissjoni. Suġġetti oħra jinkludu l-mobbiltà fir-reġjuni
b'diffikultajiet ġeografiċi u demografiċi, u ż-żewġ strateġiji makroreġjonali dwar ir-reġjun
Adrijatiku u Joniku (EUSAIR) u r-reġjun tal-Alpi (EUSALP).

L-ORGANIZZAZZJONI
A.

Il-kompożizzjoni (Artikolu 305 TFUE, Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/930/UE)

1.

L-għadd u l-allokazzjoni nazzjonali tas-siġġijiet

Bi
qbil
mad-dispożizzjonijiet
tad-Deċiżjoni
tal-Kunsill
2014/930/UE
tas-16 ta' Diċembru 2014, il-Kumitat tar-Reġjuni jinkludi 350 membru u għadd indaqs
ta' membri supplenti, imqassma bejn l-Istati Membri kif ġej:
—

24 għall-Ġermanja, Franza, l-Italja u r-Renju Unit,

—

21 għal Spanja u l-Polonja,

—

15 għar-Rumanija,

—

12 għall-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Ungerija,
in-Netherlands, il-Portugall, u l-Iżvezja,

—

9 għall-Kroazja, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Irlanda, il-Litwanja u s-Slovakkja,

—

7 għal-Latvja u s-Slovenja,

—

6 għall-Estonja,

—

5 għal Ċipru, il-Lussemburgu u Malta.

2.

Kif jinħatru

Il-membri jinħatru għal ħames snin mill-Kunsill li jaġixxi b'unanimità fuq ilproposti li jsiru mill-Istat Membru kkonċernat (Artikolu 305 TFUE). Għall-perjodu
mis-26 ta' Jannar 2015 sal-25 ta' Jannar 2020, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni
(UE) 2015/116 tas-26 ta' Jannar 2015 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat
tar-Reġjuni. Il-mandat tagħhom huwa rinnovabbli. Il-membri jeħtiġilhom li jew ikollhom
mandat elettorali f'awtorità reġjonali jew lokali, jew ikollhom l-obbligu li jagħtu rendikont
politiku ta' għemilhom lil assemblea eletta (Artikolu 300(3) 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 tal-Kunsill separata.
B.

L-istruttura (Artikolu 306 TFUE)

Il-Kumitat tar-Reġjuni għandu jeleġġi lill-President u l-uffiċjali tiegħu minn fost ilmembri tiegħu għal mandat ta' sentejn u nofs. Huwa jadotta r-Regoli ta' Proċedura
tiegħu u jressaqhom għall-approvazzjoni tal-Kunsill (l-aħħar li ġew adottati kien
fil-31 ta' Jannar 2014 abbażi tal-Artikolu 306(2) TFUE). Il-ħidma tiegħu ssir fi ħdan
sitt kummissjonijiet speċjalizzati, li jħejju l-abbozzi ta' opinjoni u ta' riżoluzzjoni li
sussegwentement jitressqu għall-adozzjoni fil-plenarja. Bħala regola, jorganizza sitt
sessjonijiet plenarji fis-sena.
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Il-plenarja tiġi ppreseduta mill-President tal-assemblea (Artikolu 306 TFUE) u lfunzjonijiet ewlenin tagħha huma li tadotta opinjonijiet, rapporti u riżoluzzjonijiet, tadotta
l-abbozz tal-estimi tal-Kumitat rigward l-infiq u d-dħul, tadotta l-programm politiku talKumitat fil-bidu ta' kull mandat, teleġġi l-President, l-Ewwel Viċi President u l-bqija talmembri tal-Bureau, tistabbilixxi l-kummissjonijiet tematiċi fi ħdan l-istituzzjoni, kif ukoll
tadotta u tirrevedi r-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat.
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 talistituzzjonijiet u ta' ċerti organi, korpi u dipartimenti tal-UE) mas-Segretarjat tal-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Anke l-Bureau tal-Parlament Ewropew laħaq ftehim
mal-KtR, fil-qafas tal-proċedura baġitarja tal-2014, biex b'mod konġunt jiggwadanjaw
fl-effiċjenza fil-qasam tat-traduzzjoni. Il-Kumitat tar-Reġjuni (Taqsima 7 tal-baġit tal-UE)
kellu baġit amministrattiv ta' madwar EUR 89 miljun għall-2014, b'532 membru talpersunal.

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 (Artikolu 165 TFUE),

—

il-kultura (Artikolu 167 TFUE),

—

is-saħħa pubblika (Artikolu 168 TFUE),

—

in-netwerks trans-Ewropej fl-oqsma tat-trasport, tat-telekomunikazzjoni u talenerġija (Artikolu 172 TFUE),

—

il-koeżjoni ekonomika u soċjali (Artikoli 175, 177 u 178 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 tarReġjuni (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 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.
B.

L-għoti ta' opinjoni fuq l-inizjattiva tal-Kumitat stess

1.
Meta jiġi kkonsultat il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tarReġjuni 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-
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oqsma li ġejjin: l-impriżi żgħar u medji, in-netwerks trans-Ewropej, 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 (Artikolu 263 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 lillKumitat tar-Reġjuni li jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja biex jivverifika 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 V, Punt XII) jagħtu lill-Kumitat
għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI) r-responsabbiltà għar-relazzjonijiet mal-Kumitat tarReġjuni, l-organizzazzjonijiet ta' koperazzjoni 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-livell 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 talkummissjonijiet tal-KtR.

—

il-kooperazzjoni leġiżlattiva ġenerali u l-pjan ta' ħidma jiġu diskussi darbtejn fissena bejn il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati tal-Parlament u lkontroparti tal-President fil-Kumitat tar-Reġjuni.

Sa mill-2008, il-Kumitati REGI u COTER organizzaw kull sena laqgħa konġunta filqafas tal-avveniment "Open Days: il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet".
Udo Bux
10/2018
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