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Emenda 24
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F'dan ir-Rapport, il-Kummissjoni 
ħabbret l-intenzjoni li tipproponi numru 
limitat ta' modifiki għar-Regolament dwar 
ir-REKT sabiex tiffaċilita t-twaqqif u t-
tħaddim tar-REKT, kif ukoll tiċċara ċerti 
dispożizzjonijiet eżistenti. L-ostakoli għat-
twaqqif ta' REKT ġodda għandhom 
jitneħħew filwaqt li tinżamm il-kontinwità 
u tkun iffaċilitata l-ħidma ta’dawk 
eżistenti, biex b’hekk ikun permess użu 
aktar estensiv ta’ REKT sabiex 
jikkontribwixxu għal kooperazzjoni aħjar u 
koerenza fil-politika fost l-entitajiet 
pubbliċi mingħajr piż addizzjonali fuq l-
amministrazzjonijiet fil-livell nazzjonali 
jew f'dak Ewropew. 

(2) F'dan ir-Rapport, il-Kummissjoni 
ħabbret l-intenzjoni li tipproponi numru 
limitat ta' modifiki għar-Regolament dwar 
ir-REKT sabiex tiffaċilita t-twaqqif u t-
tħaddim tar-REKT, kif ukoll tiċċara ċerti 
dispożizzjonijiet eżistenti. L-ostakoli għat-
twaqqif ta' REKT ġodda, inkluża, fejn 
għandhom x’jaqsmu r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, id-distanza massima ta’ 
150 km, għandhom jitneħħew filwaqt li 
tinżamm il-kontinwità u tkun iffaċilitata l-
ħidma ta’dawk eżistenti, biex b’hekk ikun 
permess użu aktar estensiv ta’ REKT 
sabiex jikkontribwixxu għal kooperazzjoni 
aħjar u koerenza fil-politika fost l-entitajiet 
pubbliċi mingħajr piż addizzjonali fuq l-
amministrazzjonijiet fil-livell nazzjonali 
jew f'dak Ewropew. 

Or. pt

Emenda 25
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-twaqqif ta' REKT huwa kwistjoni li 
għandha tiġi deċiża mill-membri tiegħu u 
l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom, u mhux 
awtomatikament assoċjat ma' kwalunkwe 
vantaġġi legali jew finanzjarji fuq livell 
ta' Unjoni.

(3) Minħabba il-karattru speċifiku tal-
attivitajiet tagħhom u l-kontribuzzjonijiet 
tagħhom għall-governanza fuq livelli 
differenti, ir-REKT jistgħu jiġu allokati 
appoġġ finanzjarju speċifiku fuq livell ta' 
Unjoni safejn dawn huma għodda 
privileġġjata għall-kooperazzjoni 
transkonfinali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk il-ħolqien ta’ REKT jirriżulta minn deċiżjoni tal-Istat Membru, dawn madankollu 
jikkontribwixxu għall-objettivi Ewropej u għalhekk għandhom ikunu jistgħu jirċievu fondi 
speċifiċi l-aktar fil-qafas tal-kooperazzjoni territorjali.

Emenda 26
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-Trattat ta' Lisbona żied id-dimensjoni 
territorjali għall-Politika ta' Koeżjoni u 
bidel "Komunità" b' "Unjoni". It-
Terminoloġija ġdida għandha għalhekk tiġi 
introdotta fi ħdan ir-Regolament dwar ir-
REKT. 

(4) It-Trattat ta' Lisbona żied id-dimensjoni 
territorjali għall-Politika ta' Koeżjoni u 
bidel "Komunità" b' "Unjoni". It-
Terminoloġija ġdida għandha għalhekk tiġi 
introdotta fi ħdan ir-Regolament dwar ir-
REKT u fl-istess ħin issib espressjoni 
prattika viżibbli, minħabba li l-objettiv 
huwa li jkun promoss l-iżvilupp armonjuż 
tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u 
huwa, f'dak ir-rigward, inġust li r-reġjuni 
l-aktar imbiegħda jiġu esklużi mill-bidu. 

Or. pt

Emenda 27
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 174 tat-TFUE jgħid li 
għandha tingħata attenzjoni speċjali lil 
żoni rurali, żoni affettwati minn 
tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu 
minn ostakoli naturali jew demografiċi 
gravi u permanenti bħar-reġjuni l-aktar 
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fit-Tramuntana b’densità ta’ populazzjoni 
baxxa ħafna u reġjuni gżejjer, 
transkonfinali u muntanjużi.  

Or. pt

Emenda 28
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Artikolu 349 tat-TFUE jitlob l-
adozzjoni ta’ miżuri speċifiċi biex tiġi 
kkunsidrata s-sitwazzjoni strutturali, 
soċjali u ekonomika tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, li hija aggravata minn ċerti 
karatteristiċi speċifiċi li jillimitaw l-
iżvilupp tagħhom b’mod sever.   

Or. pt

Emenda 29
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-esperjenza fit-twaqqif tar-REKT 
s’issa turi li l-istrument legali l-ġdid qed 
jintuża wkoll fil-kooperazzjoni għall-
implimentazzjoni ta' politiki oħra Ewropej. 
L-effiċjenza u l-effettività tar-REKT 
għandhom ikun imtejbin bit-twessigħ fin-
natura tar-REKT.

(5) L-esperjenza fit-twaqqif tar-REKT 
s’issa turi li l-istrument legali l-ġdid qed 
jintuża wkoll fil-kooperazzjoni għall-
implimentazzjoni ta' politiki oħra Ewropej. 
L-effiċjenza u l-effettività tar-REKT 
għandhom ikun imtejbin bit-twessigħ fin-
natura tar-REKT, biex jinstabu wkoll 
possibbiltajiet għal tali tipi ta’ 
kooperazzjoni lil hinn mill-Politika ta’ 
Koeżjoni. Ir-REKT għandhom il-
potenzjali li jattivaw l-ekonomija mill-ġdid 
u jilħqu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 



PE491.049v01-00 6/20 AM\903898MT.doc

MT

2020. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-kooperazzjoni fir-rigward 
tat-titjib tas-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 30
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-esperjenza fit-twaqqif tar-REKT 
s'issa turi li l-istrument legali l-ġdid qed 
jintuża wkoll fil-kooperazzjoni għall-
implimentazzjoni ta' politiki oħra Ewropej. 
L-effiċjenza u l-effettività tar-REKT 
għandhom ikun imtejbin bit-twessigħ fin-
natura tar-REKT.

(5) L-esperjenza fit-twaqqif tar-REKT 
s'issa turi li l-istrument legali l-ġdid qed 
jintuża wkoll fil-kooperazzjoni għall-
implimentazzjoni ta' politiki oħra Ewropej. 
Għalhekk m’għandhiex issir 
diskriminazzjoni kontra r-REKT li huma 
meqjusa bħala msieħeb wieħed matul is-
sejħiet għal proġetti marbuta mal-politiki 
settorjali tal-UE u għandu jkun 
rikonoxxut ir-rwol tar-REKT fit-twaqqif 
ta’ politiki integrati tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mill-istess natura tagħhom, ir-REKT jistgħu jirċievu fondi ta' koeżjoni imma wkoll sorsi oħra 
ta' finanzjament għal politiki settorjali Ewropej tal-Unjoni.

Emenda 31
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 a) Ir-REKT ħafna drabi jassoċjaw 
livelli amministrattivi differenti u 
għalhekk joħolqu sistemi ta’ governanza 
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f’diversi livelli. Għalhekk hemm bżonn ta’ 
aktar flessibbiltà fl-istrutturi ta’ ġestjoni 
għal funzjonament aktar effettiv ta’ 
sistemi kumplessi.

Or. en

Emenda 32
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li punt (d) tal-Artikolu 3(1) tar-
Reġolament dwar REKT jippermetti li 
korpi stabbiliti taħt il-liġi privata jistgħu 
jsiru membri ta’ REKT sakemm dawn 
huma kkunsidrati bħala "korpi tal-liġi 
pubblika" skont l-Artikolu 1(9) tad-
Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni 
ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
ir-REKT jistgħu jintużaw fil-futur biex 
jimmaniġġjaw flimkien is-servizzi pubbliċi 
ta' interess ekonomiku ġenerali jew l-
infrastrutturi. Atturi oħra tal-liġi privata 
jew pubblika jistgħu għalhekk ukoll isiru 
membri ta’ REKT. Konsegwentement, 'l-
impriżi pubbliċi' skont l-Artikolu 2(1)(b) 
tad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u servizzi postali għandhom ikunu 
koperti ukoll.

(8) Filwaqt li punt (d) tal-Artikolu 3(1) tar-
Reġolament dwar REKT jippermetti li 
korpi stabbiliti taħt il-liġi privata jistgħu 
jsiru membri ta’ REKT sakemm dawn 
huma kkunsidrati bħala "korpi tal-liġi 
pubblika" skont l-Artikolu 1(9) tad-
Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni 
ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, 
ir-REKT jistgħu jintużaw fil-futur biex 
jimmaniġġjaw flimkien is-servizzi pubbliċi 
sabiex jirrispondu għall-bżonnijiet 
konkreti ta’ reġjuni transkonfinali; b’mod 
partikolari biex jiffukaw fuq interess 
ekonomiku ġenerali jew l-infrastrutturi. 
Atturi oħra tal-liġi privata jew pubblika 
jistgħu għalhekk ukoll isiru membri ta’ 
REKT. Konsegwentement, 'l-impriżi 
pubbliċi' skont l-Artikolu 2(1)(b) tad-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u servizzi postali għandhom ikunu 
koperti ukoll.
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Or. en

Emenda 33
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għandu jkun ċar li l-promozzjoni 
ta’ kooperazzjoni territorjali bejn dawn ir-
reġjuni, meqjusa bħala l-aktar pajjiżi 
mbiegħda tal-UE, issaħħaħ ir-
relazzjonijiet u tgħin biex tippromwovi 
swieq ġodda għal reġjuni Ewropej, billi 
jittieħed vantaġġ mis-sinerġiji storiċi u 
kulturali eżistenti bejn dawn ir-reġjuni u 
pajjiżi oħra fid-dinja.  

Or. pt

Emenda 34
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Meta jitqies il-potenzjal tagħhom 
bħala mezzi li jagħtu effett lil inizjattivi u 
proġetti tal-Unjoni u jimplimentaw 
programmi ta’ politika settorjali Ewropej, 
u l-ħtieġa tagħhom li jsiru eliġibbli għal 
inizjattivi bħal dawn, proġetti u 
programmi bħal dawn, gruppi ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropej 
jistħoqqilhom li jkollhom profil ogħla u 
għandhom jiġu integrati aktar bis-sħiħ 
fis-sistemi legali Ewropej u nazzjonali, 
filwaqt li jikkonformaw mal-prinċipji ta’ 
sigurtà u ċertezza legali. 
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fil-konklużjonijiet tiegħu, ir-rapport tad-29 ta’ Lulju 2011 dwar l-applikazzjoni tar-
regolament aktar bikri irrefera għall-ħtieġa ta’ ċarezza u għar-REKT li jkunu inklużi f'qafas 
legali u istituzzjonali. F’dak il-każ, u meta jiġi kkunsidrat il-potenzjal ta’ gruppi ta’ dan it-tip, 
ir-regoli li jirregolawhom għandhom ikunu sodi u sempliċi, li joffru sigurtà u ċertezza legali 
lill-partijiet interessati u ċ-ċittadini kollha. 

Emenda 35
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-esperjenza mit-twaqqif tar-REKT 
turi li l-perjodu ta' tliet xhur għall-
approvazzjoni minn Stat Membru, 
rarament ġie rrispettat. Il-perjodu għandu 
għalhekk ikun estiż għal sitt xhur. Min-
naħa l-oħra, biex tinħoloq ċertezza legali 
wara dan il-perjodu, il-konvenzjoni 
għandha titqies li tkun approvata permezz 
ta' ftehim taċitu. Filwaqt li l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw regoli nazzjonali dwar il-
proċedura għal tali approvazzjoni jew 
jistgħu joħolqu regoli speċifiċi fil-qafas tar-
regoli nazzjonali li jimplimentaw r-
Regolament dwar ir-REKT, derogi għal 
dispożizzjoni dwar ftehim taċitu wara l-
perjodu ta' sitt xhur għandhom jiġu esklużi.

(14) L-esperjenza mit-twaqqif tar-REKT 
turi li l-perjodu ta' tliet xhur għall-
approvazzjoni minn Stat Membru, 
rarament ġie rrispettat. Il-perjodu għandu 
għalhekk ikun estiż għal sitt xhur. Min-
naħa l-oħra, biex tinħoloq ċertezza legali 
wara dan il-perjodu, il-konvenzjoni 
għandha titqies li tkun approvata permezz 
ta' ftehim taċitu. Filwaqt li l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw regoli nazzjonali dwar il-
proċedura għal tali approvazzjoni jew 
jistgħu joħolqu regoli speċifiċi fil-qafas tar-
regoli nazzjonali li jimplimentaw r-
Regolament dwar ir-REKT, derogi għal 
dispożizzjoni dwar ftehim taċitu wara l-
perjodu ta' sitt xhur għandhom jiġu esklużi.
Il-perjodu ta’ sitt xhur mogħti lill-Istat 
Membru biex japprova t-twaqqif tar-
REKT għandu jippermetti żmien biżżejjed 
lill-Istat Membru biex jesprimi t-tħassib 
tiegħu fir-rigward tat-twaqqif tar-REKT, 
u biex l-applikanti jieħdu l-passi meħtieġa 
biex itejbu l-applikazzjoni tagħhom.

Or. en
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Emenda 36
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-esperjenza mit-twaqqif tar-REKT 
turi li l-perjodu ta' tliet xhur għall-
approvazzjoni minn Stat Membru, 
rarament ġie rrispettat. Il-perjodu għandu 
għalhekk ikun estiż għal sitt xhur. Min-
naħa l-oħra, biex tinħoloq ċertezza legali 
wara dan il-perjodu, il-konvenzjoni 
għandha titqies li tkun approvata permezz 
ta' ftehim taċitu. Filwaqt li l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw regoli nazzjonali dwar il-
proċedura għal tali approvazzjoni jew 
jistgħu joħolqu regoli speċifiċi fil-qafas tar-
regoli nazzjonali li jimplimentaw r-
Regolament dwar ir-REKT, derogi għal 
dispożizzjoni dwar ftehim taċitu wara l-
perjodu ta' sitt xhur għandhom jiġu esklużi.

(14) L-esperjenza mit-twaqqif tar-REKT 
turi li l-perjodu ta' tliet xhur għall-
approvazzjoni minn Stat Membru, 
rarament ġie rrispettat. Il-perjodu għandu 
għalhekk ikun estiż għal erba’ xhur. Min-
naħa l-oħra, biex tinħoloq ċertezza legali 
wara dan il-perjodu, il-konvenzjoni 
għandha titqies li tkun approvata permezz 
ta' ftehim taċitu. Filwaqt li l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw regoli nazzjonali dwar il-
proċedura għal tali approvazzjoni jew 
jistgħu joħolqu regoli speċifiċi fil-qafas tar-
regoli nazzjonali li jimplimentaw r-
Regolament dwar ir-REKT, derogi għal 
dispożizzjoni dwar ftehim taċitu wara l-
perjodu ta' sitt xhur għandhom jiġu esklużi.

Or. en

Emenda 37
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17 a) Għandhom jiġu mħeġġa b’mod 
qawwi l-parteċipazzjoni aktar qawwija 
mill-organizzazzjonijet tas-soċjetà ċivili 
fit-twaqqif tar-REKT, kif ukoll fil-
possibbiltà ta’ adeżjoni f’REKT eżistenti.

Or. en
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Emenda 38
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-iskop ta' REKT għandu jkun estiż 
biex ikopri l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-
kooperazzjoni territorjali inġenerali, inkluż 
l-ippjanar strateġiku u l-ġestjoni tat-tħassib 
reġjonali u lokali, skont politiki ta' 
Koeżjoni u oħrajn tal-Unjoni, biex b’hekk 
jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 
2020 jew għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji makroreġjonali. Barra minn hekk, 
għandu jiġi ċċarat li kompetenza partikolari 
meħtieġa għall-implimentazzjoni effiċjenti 
ta' REKT, għandha tkun irrappreżentata 
minn mill-anqas membru, f' kull wieħed 
mill-Istati Membri rrappreżentati.

(19) L-iskop ta' REKT għandu jkun estiż 
biex ikopri l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-
kooperazzjoni territorjali inġenerali, biex
b’hekk jitneħħew l-ostakoli għall-
kooperazzjoni territorjali, inkluż l-iffokar 
fuq l-ippjanar strateġiku u l-ġestjoni tat-
tħassib reġjonali u lokali, skont politiki ta' 
Koeżjoni u oħrajn tal-Unjoni, biex b’hekk 
jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 
2020 jew għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji makroreġjonali. Barra minn hekk, 
għandu jiġi ċċarat li kompetenza partikolari 
meħtieġa għall-implimentazzjoni effiċjenti 
ta' REKT, għandha tkun irrappreżentata 
minn mill-anqas membru, f' kull wieħed 
mill-Istati Membri rrappreżentati.

Or. en

Emenda 39
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-iskop ta' REKT għandu jkun estiż 
biex ikopri l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-
kooperazzjoni territorjali inġenerali, inkluż 
l-ippjanar strateġiku u l-ġestjoni tat-tħassib 
reġjonali u lokali, skont politiki ta' 
Koeżjoni u oħrajn tal-Unjoni, biex b’hekk 
jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 
2020 jew għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji makroreġjonali. Barra minn 
hekk, għandu jiġi ċċarat li kompetenza 
partikolari meħtieġa għall-

(19) L-iskop ta' REKT għandu jkun estiż 
biex ikopri l-iffaċilitar u l-promozzjoni tal-
kooperazzjoni territorjali inġenerali, inkluż 
l-ippjanar strateġiku u l-ġestjoni tat-tħassib 
reġjonali u lokali, skont politiki ta' 
Koeżjoni u oħrajn tal-Unjoni, biex b’hekk 
jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 
2020 jew għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji makroreġjonali. Għaldaqstant, 
għandha tiġi ċċarata l-kontribuzzjoni tar-
REKT għat-twettiq ta’ dawn l-għanijiet 
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implimentazzjoni effiċjenti ta' REKT, 
għandha tkun irrappreżentata minn mill-
anqas membru, f' kull wieħed mill-Istati
Membri rrappreżentati.

strateġiċi matul l-konklużjoni tal-kuntratti 
ta’ Sħubija bejn il-Kummissjoni Ewropea 
u l-Istati Membri u matul it-tfassil ta’ 
Programmi Operazzjonali mill-Istati 
Membri li għandhom REKT fit-territorju 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tar-REKT fit-twettiq tal-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u tal-istrateġija 2020 għandu 
jkun ippreċiżat mill-Istati Membri.

Emenda 40
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għandu jiġi ċċarat li l-konvenzjoni - u 
minħabba l-importanza ta' din il-kwistjoni, 
mhux l-istatuti - għandha tindika r-regoli 
applikabbli għall-persunal tar-REKT kif 
ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-
arranġamenti dwar ġestjoni tal-persunal u 
l-proċeduri ta’ reklutaġġ. Diversi għażliet 
għandhom ikunu disponibbli għar-REKT. 
Madankollu, l-arranġamenti speċifiċi 
rigward il-ġestjoni tal-ħaddiema u l-
proċeduri ta' reklutaġġ għandhom jiġi 
indirizzati fl-istatuti.

(26) Għandu jiġi ċċarat li l-konvenzjoni - u 
minħabba l-importanza ta' din il-kwistjoni, 
mhux l-istatuti - għandha tindika r-regoli 
applikabbli għall-persunal tar-REKT kif 
ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-
arranġamenti dwar ġestjoni tal-persunal u 
l-proċeduri ta’ reklutaġġ. Diversi għażliet 
għandhom ikunu disponibbli għar-REKT. 
Waħda mill-possibilitajiet hija li li 
jinkiseb l-istatut għall-persunal tal-
aġenziji tal-komunitajiet Ewropej.
Madankollu, l-arranġamenti speċifiċi 
rigward il-ġestjoni tal-ħaddiema u l-
proċeduri ta' reklutaġġ għandhom jiġi 
indirizzati fl-istatuti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-attivitajiet tar-REKT li huma laboratorji fuq skala lokali tal-integrazzjoni 
Ewropea, dawn għandhom ikunu mogħtija stat Ewropew speċifiku.
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Emenda 41
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri 
jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe dispożizzjonijiet adottati biex 
jiġi implimentat ir-Regolament dwar ir-
REKT, u biex jissottomettu dawn id-
dispożizzjonijiet kif ukoll kull emenda 
tiegħu. Sabiex jitjiebu l-informazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-Kumitat tar-Reġjuni, 
għandu jiġi speċifikat li l-Kummissjoni se 
titrażmetti dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Istati Membri u lill-Kumitat tar-Reġjuni. 
Dan il-Kumitat waqqaf pjattaforma tar-
REKT li tippermetti lill-partijiet interessati 
kollha biex jaqsmu l-esperjenzi u l-prattiki 
tajba tagħhom u biex itejbu l-
komunikazzjoni dwar il-possibbiltajiet u l-
isfidi tar-REKT, sabiex jitħaffef l-iskambju 
tal-esperjenzi dwar il-ħolqien tar-REKT 
fuq livell territorjali kif ukoll biex jinqasam 
l-għarfien dwar l-aħjar prattiki fuq il-
kooperazzjoni territorjali.

(32) Għandhom isiru sforzi koordinati 
biex titqajjem kuxjenza fost l-
istituzzjonijiet, l-Istati Membri u r-reġjuni 
fir-rigward tal-potenzjali tar-REKT, 
sabiex tittejjeb il-viżibbiltà tal-
possibbiltajiet li r-REKT jintużaw bħala 
strumenti disponibbli għall-kooperazzjoni 
transkonfinali fl-oqsma kollha tal-politika 
tal-UE. Għandu jiġi ċċarat li l-Istati 
Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe dispożizzjonijiet adottati biex 
jiġi implimentat ir-Regolament dwar ir-
REKT, u biex jissottomettu dawn id-
dispożizzjonijiet kif ukoll kull emenda 
tiegħu. Sabiex jitjiebu l-informazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-Kumitat tar-Reġjuni, 
għandu jiġi speċifikat li l-Kummissjoni se 
titrażmetti dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Istati Membri u lill-Kumitat tar-Reġjuni. 
Dan il-Kumitat waqqaf pjattaforma tar-
REKT li tippermetti lill-partijiet interessati 
kollha biex jaqsmu l-esperjenzi u l-prattiki 
tajba tagħhom u biex itejbu l-
komunikazzjoni dwar il-possibbiltajiet u l-
isfidi tar-REKT, sabiex jitħaffef l-iskambju 
tal-esperjenzi dwar il-ħolqien tar-REKT 
fuq livell territorjali kif ukoll biex jinqasam 
l-għarfien dwar l-aħjar prattiki fuq il-
kooperazzjoni territorjali.

Or. en

Emenda 42
Gilles Pargneaux
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Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REKT għandu jiġi kkunsidrat bħala entità 
tal-Istat Membru fejn ikollu l-uffiċċju 
reġistrat tiegħu għall-finijiet tad-
determinazzjoni tal-liġi applikabbli.

REKT għandu jiġi kkunsidrat bħala entità 
tal-Istat Membru fejn ikollu l-uffiċċju 
reġistrat tiegħu għall-finijiet tad-
determinazzjoni tal-liġi applikabbli.
Madankollu, l-Istati Membri l-oħra li 
huma msieħba fir-REKT għandhom 
jirrikonoxxu d-dispożizzjonijiet speċifiċi 
adottati skont din il-proċedura.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex wieħed jevita li d-dispożizzjonijiet ġuridiċi jsiru aktar kumplessi u għalhekk ikunu 
rikonoxxuti biss f'ċerti Stati Membri, għandu jipprevali l-prinċipju ta’ rikonoxximent 
reċiproku.

Emenda 43
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. REKT għandu jkun magħmul minn 
Membri li ġejjin minn territorju ta’ mill-
inqas żewġ Stati Membri, ħlief kif previst 
fl-Artikolu 3a(2).” 

2. REKT għandu jkun magħmul minn 
Membri li ġejjin minn territorju ta’ mill-
inqas żewġ Stati Membri, ħlief kif previst 
fl-Artikolu 3a(2), u għandu jkun 
kompetenti biex jaħdem f’isem il-membri 
tiegħu bl-għan li jkunu implimentati 
proġetti u programmi ta’ kooperazzjoni.”

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Ir-REKTs jaħdmu f’isem il-membri tagħhom meta jiġu implimentati proġetti u programmi ta’ 
kooperazzjoni, kemm jekk il-kooperazzjoni inkwistjoni tkun kooperazzjoni territorjali taħt il-
politika ta’ koeżjoni kif ukoll f’forma oħra relatata mal-politiki settorjali Ewropej. Ma 
għandhomx, iżda, iservu bħala mezz ta’ fużjoni ta’ setgħat jew li jbiddel it-tqassim tas-setgħat 
u r-responsabbiltajiet eżistenti; lanqas ma għandhom jintużaw għal għanijiet apparti dawk 
previsti fir-regolament.  

Emenda 44
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
is-soċjetà ċivili.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Safejn ir-REKT huma strutturi marbuta mal-oqsma tal-ħajja u tal-impjieg transkonfinali, 
huwa neċessarju li jiġu assoċjati r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili destinatarji tas-servizzi 
offruti mir-REKT.

Emenda 45
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt a – subparagrafu 1
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara notifika taħt il-paragrafu 2 minn 
membru prospettiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu, waqt li jieħu kont tal-
istruttura kostituzzjonali tiegħu, japprova l-
konvenzjoni u l-parteċipazzjoni tal-
membru prospettiv fir-REKT, sakemm 

Wara notifika taħt il-paragrafu 2 minn 
membru prospettiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu, waqt li jieħu kont tal-
istruttura kostituzzjonali tiegħu, japprova l-
konvenzjoni u l-parteċipazzjoni tal-
membru prospettiv fir-REKT, sakemm 
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huwa ma jqisx li tali parteċipazzjoni 
mhijiex konformi ma’ dan ir-Regolament, 
ma’ liġijiet oħra tal-Unjoni li jikkonċernaw 
l-attivitajiet tar-REKT jew mal-liġi 
nazzjonali li tirrigwarda l-kompentenzi tal-
membru prospettiv jew li tali 
parteċipazzjoni mhijiex ġustifikata għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku jew ta’ 
politika pubblika ta’ dak l-Istat Membru. 
F’każ bħal dan, l-Istat Membru għandu 
jagħti dikjarazzjoni bir-raġunijiet għan-
nuqqas ta' qbil jew għandu jissuġġerixxu l-
emendi meħtieġa għall-konvenzjoni li 
jippermettu l-parteċipazzjoni tal-membru 
prospettiv.

huwa ma jqisx li tali parteċipazzjoni 
mhijiex konformi ma’ dan ir-Regolament, 
ma’ liġijiet oħra tal-Unjoni li jikkonċernaw 
l-attivitajiet tar-REKT jew mal-liġi 
nazzjonali li tirrigwarda l-kompentenzi tal-
membru prospettiv jew li tali 
parteċipazzjoni mhijiex ġustifikata għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku jew ta’ 
politika pubblika ta’ dak l-Istat Membru. 
F’każ bħal dan, l-Istat Membru għandu 
jagħti dikjarazzjoni bir-raġunijiet għan-
nuqqas ta' qbil jew għandu jissuġġerixxu l-
emendi meħtieġa għall-konvenzjoni li 
jippermettu l-parteċipazzjoni tal-membru 
prospettiv. Il-perjodu ta’ sitt xhur 
ipprovdut għall-Istat Membru biex 
japprova t-twaqqif tar-REKT għandu
jippermetti żmien biżżejjed lill-Istat 
Membru biex jesprimi t-tħassib tiegħu fir-
rigward tal-applikazzjoni ppreżentata, u 
anki biex l-applikanti jirreaġġixxu 
rigward it-tħassib u jeliminaw in-
nuqqasijiet li jinsabu fl-applikazzjoni. 
Kwalunkwe dewmien fil-proċess għandu 
jiġi evitat u l-perjodu ta’ sitt xhur għall-
proċess ta’ approvazzjoni m’għandux 
jittawwal taħt l-ebda kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 46
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 5 – punt a – subparagrafu 2
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jilħaq id-deċiżjoni 
tiegħu fi żmien sitt xhur mid-data ta' meta 
tkun waslet it-talba għall-applikazzjoni 
skont il-paragrafu 2. Jekk l-Istat Membru 
kkonċernat ma jirrispondix fil-limitu ta' 

L-Istat Membru għandu jilħaq id-deċiżjoni 
tiegħu fi żmien erba’ xhur mid-data ta' 
meta tkun waslet it-talba għall-
applikazzjoni skont il-paragrafu 2. Jekk l-
Istat Membru kkonċernat ma jirrispondix 
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żmien stabbilit, il-konvenzjoni għandha tiġi 
meqjusa approvata.

fil-limitu ta' żmien stabbilit, il-konvenzjoni 
għandha tiġi meqjusa approvata.

Or. en

Emenda 47
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 8 – punt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. REKT għandu jaġixxi fil-limiti tal-
kompiti mogħtija lilu, li għandhom ikunu l-
iffaċilitar u l-promozzjoni ta’ 
kooperazzjoni territorjali għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u 
għandu jiġi stabbilit mill-Membri tiegħu 
fuq liema bażi għandhom jaqgħu fil-
kompetenza tal-liġi nazzjonali ta' mill-
inqas membru wieħed minn kull Stat 
Membru rrappreżentat f'dak ir-REKT.

2. REKT għandu jaġixxi fil-limiti tal-
kompiti mogħtija lilu, li għandhom ikunu l-
iffaċilitar u l-promozzjoni ta’ 
kooperazzjoni territorjali għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u 
li jingħelbu l-ostakoli tas-suq intern, u 
għandu jiġi stabbilit mill-Membri tiegħu 
fuq liema bażi għandhom jaqgħu fil-
kompetenza tal-liġi nazzjonali ta' mill-
inqas membru wieħed minn kull Stat 
Membru rrappreżentat f'dak ir-REKT.

Or. en

Emenda 48
László Surján

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – paragrafu 8 – punt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REKT jista' jwettaq azzjonijiet speċifiċi 
oħrajn ta' kooperazzjoni territorjali bejn il-
membri tiegħu sabiex jilħaq l-objettiv 
imsemmi fl-Artikolu 1(2), kemm jekk 

REKT jista' jwettaq azzjonijiet speċifiċi 
oħrajn ta' kooperazzjoni territorjali bejn il-
membri tiegħu sabiex jilħaq l-objettiv 
imsemmi fl-Artikolu 1(2), kemm jekk 
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ikollhom kontribut finanzjarju mill-
Komunità u kemm jekk le.

ikollhom kontribut finanzjarju mill-
Komunità u kemm jekk le. Għandhom 
jittejjbu wkoll il-kundizzjonijiet tagħhom 
dwar it-tassazzjoni għall-finanzjament 
permezz ta’ sħubijiet bejn entitajiet 
pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 49
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Artikolu 1 – paragrafu 8 – punt a
Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Speċifikament, il-kompiti ta’ REKT jistgħu 
jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' 
programmi ta' kooperazzjoni jew partijiet 
minnhom jew tal-ħidmiet appoġġjati mill-
Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, tal-Fond Soċjali 
Ewropew u/jew tal-Fond ta 'Koeżjoni.

Speċifikament, il-kompiti ta’ REKT jistgħu 
jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' 
programmi ta' kooperazzjoni jew partijiet 
minnhom, id-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji territorjali 
integrati, jew tal-ħidmiet appoġġjati mill-
Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, tal-Fond Soċjali 
Ewropew, tal-Fond ta’ Koeżjoni u/jew is-
sejħiet għal proġetti marbuta mal-politiki 
settorjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jingħaraf il-valur strateġiku tar-REKT u l-kapaċità tagħhom li jirrikorru 
għal sorsi ta’ finanzjament diversifikati.

Emenda 50
Catherine Grèze

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Artikolu 1 – paragrafu 8 – punt a



AM\903898MT.doc 19/20 PE491.049v01-00

MT

Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
azzjonijiet li jistgħu jwettqu REKT 
mingħajr l-appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni. Madankollu, l-Istati Membri 
m'għandhomx jeskludu dawk l-azzjonijiet 
koperti minn prijoritajiet għall-
investiment taħt il-Politika ta' Koeżjoni 
tal-Unjoni kif adottata għall-perjodu 
2014-2020.

imħassar

Or. fr

Emenda 51
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Artikolu 1 – paragrafu 8 – punt a
Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
azzjonijiet li jistgħu jwettqu REKT 
mingħajr l-appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni. Madankollu, l-Istati Membri 
m'għandhomx jeskludu dawk l-azzjonijiet 
koperti minn prijoritajiet għall-investiment 
taħt il-Politika ta' Koeżjoni tal-Unjoni kif 
adottata għall-perjodu 2014-2020.

L-Istati Membri ma jistgħux jillimitaw l-
azzjonijiet li jistgħu jwettqu REKT bl-
appoġġ finanzjarju mill-Unjoni b’mod 
partikolari dawk l-azzjonijiet koperti minn 
prijoritajiet għall-investiment taħt il-
Politika ta' Koeżjoni tal-Unjoni kif adottata 
għall-perjodu 2014-2020.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Safejn ir-REKT ikun rikonoxxut bħala personalità ġuridika indipendenti. ir-referenza għall-
possibilità tal-Istati Membri li jillimitaw l-azzjoni tar-REKT mhix pertinenti.
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Emenda 52
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att ta’ emenda
Artikolu 1 – paragrafu 9 – subparagrafu 4
Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jippermettu trattament ugwali mal-
impjegati kollha tal-istess post, il-liġijiet 
nazzjonali u r-regoli, kemm tal-liġi 
pubblika jew privata, jistgħu jkunu soġġetti 
għal regoli ad hoc addizzjonali ffissati 
minn REKT.”

Biex jippermettu trattament ugwali mal-
impjegati kollha tal-istess post, il-liġijiet 
nazzjonali u r-regoli, kemm tal-liġi 
pubblika jew privata, jistgħu jkunu soġġetti 
għal regoli ad hoc addizzjonali ffissati 
minn REKT. Dawn jistgħu jqarrbu lejn l-
istat Ewropew mogħti lill-persunal tal-
aġenziji tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-attivitajiet tar-REKT li huma laboratorji fuq skala lokali tal-integrazzjoni 
Ewropea, il-persunal tar-REKT għandu jingħata stat Ewropew speċifiku.


