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Emenda 1
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a)
Għandu jiġi nnutat li r-REKT jista’ 
jkollhom il-potenzjal li jsaħħu l-
promozzjoni u l-ilħuq ta’ żvilupp 
armonjuż tal-Unjoni Ewropea bħala ħaġa 
waħda u l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tagħha, b’mod 
partikolari u li jikkontribwixxu għall-
ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 
2020. Huma jistgħu wkoll jikkontribwixxu 
b’mod pożittiv għat-tnaqqis tal-ostakli 
għall-kooperazzjoni territorjali bejn ir-
reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali 
jew demografiċi severi u permanenti 
inkluża s-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni 
ultraperiferiċi u jistgħu jkunu strumentali 
fit-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn pajjiżi 
terzi, pajjiżi u territorji ekstra-Ewropej u 
reġjuni tal-fruntiera tal-UE, inkluż 
permezz tal-użu ta’ programmi ta’ 
kooperazzjoni esterna tal-UE.

Or. en

Emenda 2
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
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. 

(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 tal-
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L-effiċjenza u l-effettività tar-REKT 
għandhom ikun imtejbin bit-twessigħ fin-
natura tar-REKT.

Unjoni, inkluż billi jiġu implimentati 
programmi jew partijiet minn programmi 
bl-użu ta' appoġġ finanzjarju tal-UE 
minbarra l-Politika ta' Koeżjoni.  L-
effiċjenza u l-effeikaċja tar-REKT 
għandhom ikunu mtejbin bit-twessigħ fin-
natura tar-REKT, filwaqt li jitneħħew l-
ostakli persistenti u jiġu ffaċilitati l-
istabbiliment u l-operazzjonijiet tar-REKT 
filwaqt li tinżamm kif inhi l-possibilità 
għall-Istati Membri li jillimitaw l-
azzjonijiet li r-REKT jistgħu jwettqu 
mingħajr l-appoġġ finanzjarju tal-UE. 
Qed jiġi mfakkar li skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1083/2006 ir-REKT għandhom 
f’kull Stat Membru l-kapaċità ġuridika l-
aktar estensiva, inkluża wkoll il-possibilità 
li jikkonkludu ftehimiet ma' REKT oħra 
jew entitajiet ġuridiċi oħra għall-finijiet li 
jwettqu proġetti ta' kooperazzjoni 
konġunti biex, inter alia, jipprovdu għall-
operazzjoni aktar effiċjenti tal-istrateġiji 
makroreġjonali.

Or. en

Emenda 3
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-REKT joperaw min-natura tagħhom 
f'aktar minn Stat Membru wieħed. 
Konsegwentement, filwaqt li l-Artikolu 
2(1) tar-Regolament dwar ir-REKT minn 
qabel mal-emenda tippermetti li l-
konvenzjoni u l-istatuti jistgħu jiddikjaraw 
il-liġi applikabbli fuq ċerti kwistjonijiet u 
filwaqt li tali dikjarazzjonijiet 
jipprivileġġjaw - fi ħdan il-ġerarkija tal-liġi 
applikabbli stipulata f'dan l-Artikolu - il-
liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri fejn ir-

(6) Ir-REKT joperaw min-natura tagħhom 
f'aktar minn Stat Membru wieħed. 
Konsegwentement, ir-Regolament dwar ir-
REKT jippermetti li l-possibilità lill-
konvenzjoni u l-istatuti li jiddikjaraw il-liġi 
applikabbli fuq ċerti kwistjonijiet Għandu 
jiġi ċċarat fejn tali dikjarazzjonijiet 
jipprivileġġjaw - fi ħdan il-ġerarkija tal-liġi 
applikabbli stipulata f'dan l-Artikolu - il-
liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri fejn ir-
REKT għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu. 
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REKT għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu, 
dan għandu jiġi ċċarat. Fl-istess ħin, id-
dispożizzjonijiet dwar il-liġi applikabbli 
għandhom ikun estiżi għall-atti u l-
attivitajiet tar-REKT.

Fl-istess ħin, id-dispożizzjonijiet dwar il-
liġi applikabbli għandhom jiġu estiżi għall-
atti u l-attivitajiet ta’ REKT soġġetti għal 
skrutinju ġuridiku mill-Istati Membri 
f'kull każ individwali.

Or. en

Emenda 4
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
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 
b’konċentrazzjoni partikolari fuq is-
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali jew 
l-infrastruttura. 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, u, impriżi fdati 
bl-operazzjoni ta’ servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, f’oqsma bħalma 
huma l-edukazzjoni u t-taħriġ, ta’ kura 
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medika, ta’ ħtiġijiet soċjali fir-rigward 
tas-saħħa u l-kura fit-tul, il-kura tat-tfal, 
l-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-
integrazzjoni mill-ġdid fih, l-
akkomodazzjoni soċjali u l-kura u l-
inklużjoni soċjali tal-gruppi vulnerabbli
għandhom ikunu koperti ukoll.

Or. en

Emenda 5
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 175 
tat-Trattat ma jipprevedix l-inklużjoni ta' 
entitajiet minn pajjiżi terzi fil-leġislazzjoni 
bbażata fuq din id-dispożizzjoni. Ir-
Regolament dwar ir-REKT ma eskludiex 
espliċitament il-possibbiltà ta' entitajiet
minn pajjiżi terzi biex jipparteċipaw 
f'REKT ffurmat skont dan ir-Regolament
fejn il-leġislazzjoni ta’ pajjiż terz jew 
ftehimiet bejn l-Istati Membri u pajjiżi
terzi jippermettu dan.

(9) Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 
ma fihx regoli dettaljati dwar il-
parteċipazzjoni ta' entitajiet minn pajjiżi 
terzi f'REKT iffurmat f'konformità ma' 
dan ir-Regolament, jiġifieri bejn membri 
minn tal-inqas żewġ Stati Membri. 
Minħabba l-allinjament ulterjuri tar-
regoli dwar il-kooperazzjoni bejn Stat 
Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 
wieħed jew aktar - fil-biċċa l-kbira fil-
kuntest tal-kooperazzjoni transkonfinali 
taħt l-Istrument Ewopew tal-Viċinat 
(ENI) u l-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA II), iżda wkoll fil-
kuntest tal-finanzjament komplementari 
mill-FEŻ, u ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali taħt il-mira tal-
kooperazzjoni territorjali Ewropea fejn l-
allokazzjonijiet mill-ENI u l-IPA II ser 
jiġu ttrasferiti biex dawn l-allokazzjonijiet 
jingħaqdu ma' allokazzjonijiet mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) taħt programmi ta' kooperazzjoni 
konġunta - għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet espliċiti dwar il-
parteċipazzjoni ta' membri minn pajjiżi 
terzi li jkunu ġirien ta' Stat Membru 
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inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi tiegħu fir-
REKT stabbiliti bejn tal-inqas żewġ Stati 
Membri. Dan għandu jkun possibbli fejn 
il-leġislazzjoni ta' pajjiż terz jew ftehimiet 
bejn tal-inqas Stat Membru parteċipanti 
wieħed u pajjiż terz jippermettu li dan isir.

Or. en

Emenda 6
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-esperjenza turi li l-involviment tal-
awtoritajiet jew korpi oħra minn pajjiżi 
terzi ekwivalenti għal dawk eliġibbli mill-
Istati Membri tat lok għal diffikultajiet fl-
implimentazzjoni. Madankollu, 
involviment f’REKT li ġew imwaqqfa 
minn Membri minn żewġ jew aktar Stati 
Membri tikkostitwixxi biss element 
anċillari għall-kooperazzjoni ġewwa l-
Unjoni u bejn l-Istati Membri. 
Konsegwentement, dan l-involviment 
għandu jiġi ċċarat mingħajr rikors għal 
bażi legali differenti fit-Trattat.

(10) Sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-
Unjoni u f'dan ir-rigward sabiex 
tissaħħaħ b'mod partikolari l-effikaċja 
tal-kooperazzjoni territorjali, inkluż 
kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali waħda 
jew aktar bejn il-membri ta’ REKT, il-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi ġirien ta' 
Stat Membru (inklużi r-reġjuni 
ultraperiferiċi tiegħu) għandhom ikunu 
permessi f'REKT. L-operazzjonijiet taħt 
il-programmi ta' kooperazzjoni territorjali 
Ewropej, meta dawn ikunu kofinanzjati 
mill-UE, għandhom għalhekk, ikomplu 
jsegwu l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni, 
anke jekk jiġu implimentati, parzjalment 
jew fl-intier tagħhom, barra t-territorju 
tal-Unjoni, u, għaldaqstant, l-attivitajiet 
ta' REKT jitwettqu tal-inqas sa ċertu punt 
barra t-territorju tal-Unjoni. F'dan il-
kuntest u fejn rilevanti il-kontribuzzjoni 
mill-attivitajiet ta' REKT li jkollu wkoll 
membri minn pajjiżi terzi li jkunu ġirien 
ta' mill-inqas Stat Membu wieħed (inklużi 
r-reġjuni ultraperiferiċi tiegħu) għall-
objettivi tal-politiki tal-UE dwar l-azzjoni 
esterna (eż. l-objettivi tal-kooperazzjoni 
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għall-iżvilupp jew tal-kooperazzjoni 
ekonomika, finanzjarja u teknika) jibqgħu 
sempliċiment inċidentali, peress li ċ-
ċentru ta' gravità tal-programmi ta' 
kooperazzjoni dwar suġġetti u 
konsegwentement l-attivitajiet ta' REKT 
(anke bil-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi li 
jkunu ġirien ta' mill-inqas Stat Membru 
wieħed (inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi)) 
għandhom jiffukaw primarjament fuq l-
objettivi tal-politika ta' koeżjoni tal-UE.
Konsegwentement, l-objettivi possibbli ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp jew ta' 
kooperazzjoni ekonomika, finanzjarja u 
teknika bejn Stat Membru wieħed biss, 
(inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi tiegħu), u 
pajjiż terz wieħed jew aktar huma biss 
anċillari għall-objettivi ta' kooperazzjoni 
territorjali bbażati fuq il-politika ta' 
koeżjoni bejn l-Istati Membri (inklużi r-
reġjuni ultraperiferiċi). Għaldaqstant, it-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 175 
TFUE huwa bażi legali suffiċjenti għall-
adozzjoni tar-Regolament.

Or. en

Emenda 7
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Mill-1990, kooperazzjoni territorjali 
Ewropea ġiet appoġġata minn strumenti 
finanzjarji taħt il-Politika ta' Koeżjoni u f 
'dan il-kuntest il-kooperazzjoni kienet 
dejjem possibbli f’numru limitat ta’ 
każijiet bejn Stat Membru wieħed biss u 
pajjiż terz. Konsegwentement, l-istrument 
legali tar-REKT għandu wkoll ikun 
miftuħ għal dan il-kuntest ta' 
kooperazzjoni.

imħassar
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Or. en

Emenda 8
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi kkunsidrat li għall-
perjodu 2014 sa l-2020, se jkun hemm
allokazzjoni addizzjonali speċjali għall-
kooperazzjoni tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni, fejn awtoritajiet u 
korpi minn pajjiżi terzi, awtoritajiet u 
korpi minn pajjiżi u territorji barranin kif 
elenkati fl-Anness II mat-Trattat ('territorji 
barra mill-pajjiż') għandhom ikunu 
involuti wkoll. Tali kooperazzjoni hija 
permessa mill-Artikolu 203 tat-Trattat.

(12) Wara l-awtorizzazzjoni għall-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali, subreġjonali u lokali, kif ukoll, 
fejn xieraq, korpi jew istituzzjonijiet 
pubbliċi oħra (inklużi l-fornituri tas-
servizzi pubbliċi) minn pajjiż jew territorju 
ekstra-Ewropew f’REKT, abbażi tal-
Artikolu  [...]1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Nru...(UE).../2013 dwar l-assoċjazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji ekstra-Ewropej 
(“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni tal-
Pajjiżi u t-Territorji Ekstra-Ewropej”) u 
filwaqt li tiġi kkunsidrata l-intezjoni li 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014 
sa l-2020 allokazzjoni finanzjarja 
addizzjonali speċjali se ssaħħaħ il-
kooperazzjoni tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni mal-pajjiżi terzi 
ġirien u xi wħud mill-pajjiżi u territorji
ekstra-Ewropej ġirien kif elenkati fl-
Anness II tat-Trattat l-istrument ġuridiku 
tar-REKT għandu jkun miftuħ ukoll 
għall-membri ġejjin minn pajjiżi u 
territorji ekstra-Ewropej. Fl-interess taċ-
ċertezza tad-dritt u t-trasparenza, 
għandhom jiġu stabbiliti proċeduri ta' 
approvazzjoni speċjali għall-adeżjoni ta' 
membri minn pajjiżi u territorji ekstra-
Ewropej għal REKT inkluż f'dan ir-
rigward, fejn meħtieġ, regoli speċjali dwar 
il-liġi applikabbli għar-REKT ikkonċernat 
li jkollu membri minn pajjiżi u territorji 
ekstra-Ewropej ukoll.
__________________
1 Ir-referenza preċiża għandha tiġi 
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ddeterminata fi stadju aktar tard fid-dawl 
tal-progress fin-negozjati dwar id-
Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-
Ewropea.

Or. en

Emenda 9
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-Regolament tar-REKT iddistingwa
bejn il-konvenzjoni li tistabbilixxi l-
elementi li jikkostitwixxu l-ġejjieni tar-
REKT, u l-Istatuti li jistabbilixxu l-
elementi tal-implimentazzjoni. 
Madankollu, l-istatuti xorta kellhom
ikollhom id-dispożizzjonijiet kollha tal-
konvenzjoni. Għalhekk għandu jiġi ċċarat 
li l-konvenzjoni u l-istatuti huma 
dokumenti distinti u - għalkemm it-tnejn 
għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri - il-
proċedura ta' approvazzjoni għandha tkun 
limitata għall-konvenzjoni. Barra minn 
hekk, xi elementi attwalment koperti mill-
istatuti għandhom ikunu minflok koperti 
mill-konvenzjoni.

(13) Ir-Regolament tar-REKT jiddistingwi
bejn il-konvenzjoni li tistabbilixxi l-
elementi li jikkostitwixxu l-ġejjieni tar-
REKT, u l-Istatuti li jistabbilixxu l-
elementi tal-implimentazzjoni. 
Madankollu, l-istatuti għandu jkollhom id-
dispożizzjonijiet kollha tal-konvenzjoni. 
Għandu jiġi ċċarat li l-konvenzjoni u l-
istatuti huma dokumenti distinti u -
għalkemm it-tnejn għandhom jintbagħtu 

lill-Istati Membri - il-proċedura ta' 
approvazzjoni għandha tkun limitata għall-
konvenzjoni. Barra minn hekk, xi elementi 
attwalment koperti mill-istatuti għandhom 
ikunu minflok koperti mill-konvenzjoni.

Or. en

Emenda 10
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-esperjenza mit-twaqqif tar-REKT (14) L-esperjenza mit-twaqqif tar-REKT 
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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.

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, fejn applikabbli, skont il-
liġi nazzjonali tal-Istati Membri 
kkonċernati (inklużi r-rekwiżiti 
kostituzzjonali rispettivi tagħhom). 
Madankollu, l-Istat Membru fejn se jkun 
jinstab l-uffiċċju rreġistrat propost tar-
REKT għandhom ikollhom japprovaw il-
konvenzjoni formalment. 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 
ħlief kif ipprovdut f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 11
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri 
għandhom japprovaw il-konvenzjoni 
sakemm ma jiġix kkunsidrat li l-
parteċipazzjoni ta' membru prospettiv ma 
tkunx konformi mar-Regolament dwar ir-
REKT, ma' dispożizzjonijiet oħra tal-liġi 
tal-Unjoni dwar l-attivitajiet tar-REKT kif 
stipulati fl-abbozz tal-konvenzjoni jew 
mal-liġi nazzjonali sostantiva dwar il-
kompetenzi ta' Membri prospettivi, 
sakemm din il-parteċipazzjoni ma tkunx 

(15) Għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri 
għandhom japprovaw il-konvenzjoni 
sakemm ma jiġix ikkunsidrat li l-
parteċipazzjoni ta' membru prospettiv ma 
tkunx konformi mar-Regolament dwar ir-
REKT, ma' dispożizzjonijiet oħra tal-liġi 
tal-Unjoni dwar l-attivitajiet tar-REKT kif 
stipulati fl-abbozz tal-konvenzjoni jew 
mal-liġi nazzjonali sostantiva  relatata 
mas-setgħat u l-kompetenzi ta' membru 
prospettiv; Hija tqis li l-parteċipazzjoni ma 
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iġġustifikata għal raġunijiet ta’ interess 
pubbliku jew politika pubblika ta’ dak l-
Istat Membru, filwaqt li teskludi mill-
ambitu tal-skrutinju kull liġi nazzjonali li 
teħtieġ regoli u proċeduri oħra jew aktar 
stretti u minn dawk previsti mir-
Regolament dwar ir-REKT.

tkunx iġġustifikata għal raġunijiet ta’ 
interess pubbliku jew politika pubblika ta’ 
dak l-Istat Membru, jew tqis li l-istatuti 
mhumiex konsistenti mal-konvenzjoni, 
filwaqt li teskludi mill-ambitu tal-skrutinju 
kull liġi nazzjonali li teħtieġ regoli u 
proċeduri oħra jew aktar stretti minn dawk 
previsti mir-Regolament dwar ir-REKT.

Or. en

Emenda 12
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għax ir-Regolament dwar ir-REKT 
ma jistax japplika f'pajjiżi jew territorji 
barra mill-pajjiż, għandu jkun speċifikat li 
l-Istat Membru jiżgura li jipproponi l-post
tal-uffiċċju rreġistrat tal-REKT, meta tiġi 
approvata l-parteċipazzjoni ta' membri 
prospettivi stabbiliti taħt il-liġi tagħhom, li 
l-pajjiżi jew territorji barra mill-pajjiż
applikaw kundizzjonijiet u proċeduri 
ekwivalenti għal dawk fir-Regolament 
REKT jew skont ftehimiet internazzjonali, 
speċjalment taħt l-acquis tal-Kunsill tal-
Ewropa. Għandu wkoll ikun speċifikat li 
fil-każ tal-involviment ta' bosta Stati 
Membri, u wieħed jew aktar pajjiżi jew 
territorji barra mill-pajjiż, għandu jkun 
biżżejjed li ftehim bħal dan ikun ġie 
konkluż bejn il-pajjiż terz jew it-territorju 
barra mill-pajjiż rispettiv, u Stat Membru 
parteċipant wieħed.

(16) Peress li r-Regolament dwar ir-REKT 
ma jistax japplika f'pajjiżi terzi, għandu 
jkun speċifikat li l-Istat Membru fejn se 
jkun il-post tal-uffiċċju rreġistrat tal-
REKT, meta jkun qed japprova l-
parteċipazzjoni ta' membri prospettivi 
stabbiliti taħt il-liġi tagħhom, għandu 
jissodisfa lilu nnifsu, f’konsultazzjoni 
mal-Istati Membri l-oħra kkonċernati (li 
huma dawk l-Istati Membri li taħt il-
liġijiet tagħhom ikunu ġew iffurmati l-
membri prospettivi), li l-pajjiżi terzi 
applikaw kundizzjonijiet u proċeduri 
ekwivalenti għal dawk fir-Regolament 
REKT jew skont ftehimiet bilaterali jew 
multilaterali internazzjonali konklużi bejn 
l-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropa, 
kemm jekk huma Stati Membri tal-Unjoni 
wkoll u kemm jekk mhumiex, abbażi tal-
Konvenzjoni Qafas ta’ Madrid u l-
Protokolli addizzjonali adottati dwarha. 
Għandu wkoll ikun speċifikat li fil-każ tal-
involviment ta' bosta Stati Membri, u ta’ 
pajjiż wieħed jew aktar, għandu jkun 
biżżejjed li ftehim bħal dan ikun ġie 
konkluż bejn il-pajjiż terz rispettiv u Stat 



AM\941555MT.doc 13/26 PE514.743v01-00

MT

Membru parteċipant wieħed.

Or. en

Emenda 13
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) 
Il-proċeduri għall-approvazzjoni tal-
parteċipazzjoni ta' membri prospettivi 
mill-pajjiżi u t-territorji ekstra-Ewropej 
għandhom, minħabba r-rabtiet bejn il-
pajjiżi u t-territorji ekstra-Ewropej u l-
Istati Membri tal-Unjoni, jinvolvu lil 
dawk l-Istati Membri. Skont ir-relazzjoni 
ta' governanza speċifika bejn l-Istat 
Membru u l-pajjiż jew territorju ekstra-
Ewropew, l-Istat Membru għandu jew 
japprova l-parteċipazzjoni tal-membru 
prospettiv jew jipprovdi konferma bil-
miktub lill-Istat Membru fejn ikun jinsab 
l-uffiċċju rreġistrat li l-awtoritajiet 
kompetenti fil-pajjiż jew territorju ekstra-
Ewropew ikunu approvaw il-
parteċipazzjoni tal-membru prospettiv 
skont kondizzjonijiet u proċeduri 
ekwivalenti għal dawk stabbiliti f'dan ir-
Regolament. L-istess proċedura għandha 
tapplika fil-każ li membru prospettiv minn 
pajjiż jew territorju ekstra-Ewropew ikun 
jixtieq jingħaqad ma' REKT eżistenti.

Or. en

Emenda 14
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tinkoraġġixxi l-adeżjoni ta' 
membri addizzjonali ma' REKT eżistenti, 
il-proċedura li temenda konvenzjonijiet 
f'każijiet bħal dawn għandha tiġi 
ssimplifikata. Konsegwentement, dawn l-
emendi ma għandhomx jiġu nnotifikati lill-
Istati Membri parteċipanti kollha, iżda biss 
lill-Istat Membru li taħt il-liġi nazzjonali 
tiegħu huwa stabbilit il-Membru prospettiv 
ġdid. Madankollu, din is-simplifikazzjoni 
m'għandhiex tapplika fil-każ ta' Membru 
prospettiv ġdid minn pajjiż terz jew 
territorju barra mill-pajjiż, sabiex 
tippermetti lill-Istati Membri parteċipanti 
kollha biex jivverifikaw jekk din l-adeżjoni 
hijiex konformi mal-interess pubbliku jew 
politika pubblika tiegħu.

(17) Sabiex tinkoraġġixxi l-adeżjoni ta' 
membri addizzjonali ma' REKT eżistenti, 
il-proċedura li temenda konvenzjonijiet 
f'każijiet bħal dawn għandha tiġi 
ssimplifikata. Konsegwentement, fil-każ 
ta' membru ġdid minn Stat Membru li 
jkun diġà approva l-konvenzjoni, tali 
emendi ma għandhomx jiġu nnotifikati lill-
Istati Membri parteċipanti kollha, iżda biss 
lill-Istat Membru li skont il-liġi nazzjonali 
tiegħu jkun ġie stabbilit il-Membru 
prospettiv ġdid u l-Istat Membru fejn ikun 
jinsab l-uffiċċju rreġistrat tar-REKT. L-
emenda sussegwenti tal-konvenzjoni 
għandha tiġi nnotifikati lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati. Madankollu, din is-
simplifikazzjoni ma għandhiex tapplika fil-
każ ta' Membru prospettiv ġdid minn Stat 
Membru li ma jkunx diġà approva l-
konvenzjoni jew minn pajjiż terz jew 
territorju barra mill-pajjiż, sabiex 
tippermetti lill-Istati Membri parteċipanti 
kollha biex jivverifikaw jekk din l-adeżjoni 
hijiex konformi mal-interess pubbliku jew 
politika pubblika tiegħu.

Or. en

Emenda 15
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
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' 

(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' 
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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.

Koeżjoni u oħrajn tal-Unjoni, biex b’hekk 
jikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 
2020 jew għall-implimentazzjoni ta' 
strateġiji makroreġjonali. REKT għandu 
għalhekk ikun jista’ jimplimenta 
operazzjonijiet b’appoċċ finanzjarju 
minbarra dak ipprovdut mill-politika ta’ 
koeżjoni tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
għandu jiġi ċċarat li l-kompetenza 
partikolari meħtieġa għall-
implimentazzjoni effiċjenti ta' REKT, 
għandha tkun irrappreżentata minn kull
membru, f'kull wieħed mill-Istati Membri 
rrappreżentati sakemm l-Istat Membru jew 
il-pajjiż terz ma japprovax parteċipazzjoni 
fejn il-membru ma jkunx kompetenti 
għall-kompiti kollha speċifikati fil-
konvenzjoni.

Or. en

Emenda 16
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Filwaqt li huwa stabbilit li l-kompiti 
ma jikkonċernawx, fost l-oħrajn, 'poteri 
regolatorji', li jista' jkollhom konsegwenzi 
legali differenti fi Stati Membri differenti, 
għandu jkun madankollu speċifikat li l-
Assemblea tar-REKT tista' tiddefinixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet tal-użu ta' oġġett 
ta' infrastruttura li r-REKT qed 
jamministra, inklużi t-tariffi u miżati li
jitħallsu mill-utenti.

(22) Filwaqt li huwa stabbilit li l-kompiti 
ma jikkonċernawx, fost l-oħrajn, 'poteri 
regolatorji', li jista' jkollhom konsegwenzi 
legali differenti fi Stati Membri differenti, 
għandu jkun madankollu speċifikat li l-
Assemblea tar-REKT tista', jekk il-
Konvenzjoni dwar ir-REKT tipprovdi 
għalhekk b’mod speċifiku, u, f'konformità 
mal-liġi nazzjonali u dik tal-Unjoni,
tiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet 
tal-użu ta' oġġett ta' infrastruttura li r-
REKT qed jamministra, jew it-termini u l-
kundizzjonijiet li skonthom ikun jista' 
jingħata servizz ta' interess ekonomiku 
ġenerali inklużi t-tariffi u l-miżati li
għandhom jitħallsu mill-utenti.
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Or. en

Emenda 17
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għandu jkun speċifikat li l-
Konvenzjoni għandha mhux biss tirrepeti 
referenza għal-liġi applikabbli b 'mod 
ġenerali kif diġà stabbiliti fl-Artikolu 2, 
iżda għandha tniżżel ir-regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali speċifiċi applikabbli għal 
REKT bħala korp legali, jew għall-
attivitajiet tiegħu. Barra minn hekk, għandu 
jkun speċifikat li tali leġislazzjoni jew 
regoli nazzjonali jistgħu jkunu dawk tal-
Istat Membru fejn l-organi statutorji 
jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, speċjalment 
fejn l-istaff li jaħdem taħt ir-responsabbiltà 
tad-Direttur jinsab fi Stat Membru għajr l-
Istat Membru fejn l-uffiċċju tiegħu huwa 
rreġistrat, jew fejn ir-REKT iwettaq l-
attivitajiet tiegħu inkluż fejn qiegħed 
jamministra s-servizzi pubbliċi ta' interess 
ekonomiku ġenerali jew l-infrastrutturi.

(24) Għandu jkun speċifikat li l-
Konvenzjoni għandha mhux biss tirrepeti 
referenza għal-liġi applikabbli b 'mod 
ġenerali kif diġà stabbiliti fl-Artikolu 2, 
iżda għandha tniżżel ir-regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali applikabbli għal REKT 
bħala korp legali, jew għall-attivitajiet 
tiegħu. Barra minn hekk, għandu jkun 
speċifikat li tali leġislazzjoni jew regoli 
nazzjonali jistgħu jkunu dawk tal-Istat 
Membru fejn l-organi statutorji jeżerċitaw 
is-setgħat tagħhom, speċjalment fejn l-
istaff li jaħdem taħt ir-responsabbiltà tad-
Direttur jinsab fi Stat Membru għajr l-Istat 
Membru fejn l-uffiċċju tiegħu huwa 
rreġistrat, jew il-liġi applikabbli tal-Unjoni 
jew nazzjonali li tkun direttament rilevanti 
għall-attivitajiet tar-REKT imwettqa skont 
il-kompiti speċifikati fil-konvenzjoni, 
inkluż fejn qiegħed jamministra s-servizzi 
pubbliċi ta' interess ekonomiku ġenerali 
jew l-infrastrutturi.

Or. en

Emenda 18
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess
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Proposta għal regolament
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) Minħabba l-importanza tagħhom, 
għandu jiġi ċċarat li l-konvenzjoni [...] 
mhux l-istatuti għandha tindika r-regoli 
applikabbli għall-persunal tar-REKT kif 
ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-
arranġamenti dwar il-ġestjoni tal-persunal 
u l-proċeduri ta’ reklutaġġ. Għandu jkun 
possibbli li jiġi previst li fil-konvenzjoni 
jistgħu jiġu stipulati opzjonijiet differenti 
fir-rigward tal-għażla tar-regoli. L-
arranġamenti speċifiċi rigward il-ġestjoni 
tal-ħaddiema u l-proċeduri ta' reklutaġġ 
għandhom jiġi indirizzati fl-istatuti.

Or. en

Emenda 19
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Istati Membri għandhom jisfruttaw 
aktar possibiltajiet previsti taħt l-
Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 
Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-
koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà 
soċjali biex jipprovdu bi ftehim komuni 
għall-eċċezzjonijiet tal-Artikoli 11 sa 15 
(Determinazzjoni tal-leġislazzjoni 
applikabbli) ta' dan ir-Regolament fl-
interess ta' ċerti persuni jew kategoriji 
ta’persuni u sabiex jikkunsidraw l-istaff 
tar-REKT bħala tali kategorija ta’persuni.

(27) L-Istati Membri għandhom jisfruttaw 
aktar possibiltajiet previsti taħt ir-
Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' 
sistemi tas-sigurtà soċjali biex jipprovdu bi 
ftehim komuni għall-eċċezzjonijiet tad-
Determinazzjoni tal-leġislazzjoni 
applikabbli għal dan ir-Regolament fl-
interess ta' ċerti persuni jew kategoriji 
ta’persuni u sabiex jikkunsidraw l-istaff 
tar-REKT bħala tali kategorija ta’persuni.

Or. en
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Emenda 20
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għandu jiġi ċċarat li l-konvenzjoni - u 
minħabba l-importanza ta' din il-
kwistjoni, mhux l-istatuti - għandha tkopri 
l-arranġamenti għar-responsabbiltà tal-
membri f' każ ta' REKT b' responsabbiltà 
limitata.

(28) Minħabba l-importanza tagħhom, 
għandu jiġi ċċarat li l-konvenzjoni, mhux l-
istatuti,  għandha tkopri l-arranġamenti 
għar-responsabbiltà tal-membri f' każ ta' 
REKT b' responsabbiltà limitata.

Or. en

Emenda 21
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Ir-REKT li l-membri tiegħu 
għandhom responsabbiltà limitata 
għandhom ikunu aktar distinti b' mod ċar, 
minn dawk il-membri li għandhom 
responsabbiltà mhux limitata. Barra minn 
hekk, sabiex jippermettu REKT li l-
membri tagħhom għandhom responsabbiltà 
limitata sabiex jimplimentaw attivitajiet li 
jistgħu jiġġeneraw djun, l-Istati Membri 
għandhom ikunu permessi li jkollhom 
assigurazzjoni xierqa għal dawn ir-REKT
biex ikopru r-riskji speċifiċi tal-attivitajiet 
tagħhom.

(31) Ir-REKT li l-membri tiegħu 
għandhom responsabbiltà limitata 
għandhom ikunu aktar distinti b' mod ċar, 
minn dawk il-membri li għandhom 
responsabbiltà mhux limitata. Barra minn 
hekk, sabiex jiġu permessi REKT li l-
membri tagħhom ikollhom responsabbiltà 
limitata biex jimplimentaw attivitajiet li 
jistgħu jiġġeneraw djun, l-Istati Membri 
għandhom ikunu permessi jeħtieġu li tali 
REKT ikunu ħadu assigurazzjoni adatta
jew li jkunu soġġetti għal garanzija 
finanzjarja adatta biex jiġu koperti r-riskji 
speċifiċi tal-attivitajiet tagħhom.

Or. en
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Emenda 22
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Skadenza ġdida għar-rapport li jmiss 
għandha tkun iffissata. F'konformità mal-
pass tal-Kummissjoni lejn it-tfassil ta' 
politika bbażata aktar fuq l-evidenza, dan 
ir-rapport għandu jindirizza l-mistoqsijiet 
ewlenin tal-evalwazzjoni, inklużi l-
effettività, l-effiċjenza, il-valur miżjud 
Ewropew, ir-rilevanza u s-sostenibbltà. 
Għandu wkoll jiġi speċifikat, li skont is-
subparagrafu tal-Artikolu 307 tat-Trattat, 
dan ir-rapport għandu ukoll jintbagħat lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

(33) Skadenza ġdida għar-rapport li jmiss 
għandha tkun iffissata. F'konformità mal-
pass tal-Kummissjoni lejn it-tfassil ta' 
politika bbażata aktar fuq l-evidenza, dan 
ir-rapport għandu jindirizza l-mistoqsijiet 
ewlenin tal-evalwazzjoni, inklużi l-
effettività, l-effiċjenza, il-valur miżjud 
Ewropew, ir-rilevanza u s-sostenibbltà. L-
effikaċja hija mifhuma li tkopri wkoll it-
tentattivi fi ħdan is-servizzi differenti tal-
Kummissjoni u bejn il-Kummissjoni u 
korpi oħra bħalma hu s-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna biex jixxerred l-
għarfien dwar l-istrument tar-REKT.
Għandu wkoll jiġi speċifikat, li skont is-
subparagrafu tal-Artikolu 307 tat-Trattat, 
dan ir-rapport għandu ukoll jintbagħat lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 23
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għandu jiġi ċċarat li REKT eżistenti 
mhumiex obbligati li jadattaw il-
konvenzjoni u l-istatuti tagħhom għall-
emendi tar-Regolament dwar ir-REKT.

(34) Għandu jiġi ċċarat li REKT eżistenti 
m’għandhomx jadattaw il-konvenzjoni u l-
istatuti tagħhom għall-emendi tar-
Regolament dwar ir-REKT.

Or. en
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Emenda 24
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex jiġu adattati r-regoli nazzjonali 
eżistenti għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, qabel, il-programmi taħt l-
għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea, għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, id-data tal-bidu tal-
applikazzjoni tagħhom għandha tkun 6
xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħhom.

(36) Sabiex jiġu adattati r-regoli nazzjonali 
eżistenti għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament qabel il-programmi taħt l-
għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea 
għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni, id-data tal-bidu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
għandha tkun sitt xhur wara d-data tad-
dħul fis-seħħ tagħhom. Meta jkunu qed 
jadattaw ir-regoli nazzjonali eżistenti 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli għall-approvazzjoni tar-
REKT jiġu determinati u li, skont l-
arranġamenti ġuridiċi u amministrattivi, 
dawn għandhom ikunu l-istess korpi 
responsabbli għar-riċeviment ta’ notifiki 
skont l-Artikolu 4 ta' dan ir-regolament.

Or. en

Emenda 25
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) 
Bil-għan li titqies l-effikaċja, l-effiċjenza, 
ir-rilevanza, il-valur miżjud Ewropew u l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tħejji rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-regolament għat-tressiq quddiem il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
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Kumitat tar-Reġjuni sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Awwissu 2018. Dan ir-rapport
għandu jitħejja abbażi ta’ konsultazzjoni 
xierqa, inkluż fil-livell espert. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati li jistabbilixxu lista 
ta’ indikaturi biex jintużaw fil-
valutazzjoni tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 26
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan ta' REKT għandu jkun li 
jiffaċilita u jippromwovi kooperazzjoni 
territorjali, inkluża kooperazzjoni jew aktar
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali, bejn il-membri tiegħu kif 
stipulati fl-Artikolu 3(1), bil-għan li 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. ”

2. L-għan ta' REKT għandu jkun li 
jiffaċilita u jippromwovi b’mod partikolari
kooperazzjoni territorjali, inkluża 
kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali waħda jew 
aktar, bejn il-membri tiegħu kif stipulati fl-
Artikolu 3(1), bil-għan li tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.”

Or. en

Emenda 27
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) impriżi fdati bl-operazzjonijiet ta’ 
servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali 
f’konformità mal-liġi applikabbli 
nazzjonali jew tal-Unjoni.”

Or. en

Emenda 28
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“3. 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 
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 

"3. Wara notifika taħt il-paragrafu 2 minn 
membru prospettiv, l-Istat Membru li jkun 
irċieva n-notifika għandu, waqt li jieħu 
kont tal-istruttura kostituzzjonali tiegħu, 
japprova l-parteċipazzjoni tal-membru 
prospettiv fir-REKT u l-konvenzjoni, 
sakemm:
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prospettiv.
(a) huwa ma jqisx li tali parteċipazzjoni 
jew il-konvenzjoni mhijiex konformi ma':
(i) dan ir-Regolament; 
(ii) liġi oħra tal-Unjoni dwar l-atti u l-
attivitajiet tar-REKT; jew
(iii)
il-liġi nazzjonali relatata mas-setgħat u l-
kompetenzi tal-membru prospettiv;
(b) ma jqisx li tali parteċipazzjoni mhijiex 
iġġustifikata għal raġunijiet ta’ interess 
pubbliku jew politika pubblika ta’ dak l-
Istat Membru; jew
(c) ma jqisx li l-istatuti mhumiex 
konsistenti mal-konvenzjoni.
Fil-każ ta’ nonapprovazzjoni, l-Istat 
Membru għandu jagħti dikjarazzjoni bir-
raġunijiet tiegħu għan-nuqqas ta' 
approvazzjoni u għandu, meta jkun xieraq,
jissuġġerixxi l-emendi meħtieġa għall-
konvenzjoni.

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

L-Istat Membru għandu jilħaq id-deċiżjoni 
tiegħu fi żmien sitt xhur mid-data ta' meta 
tkun waslet notifika skont il-paragrafu 2. 
Jekk l-Istat Membru li jkun irċieva n-
notifika, ma jqajjem l-ebda oġġezzjoni fil-
limitu ta' żmien stabbilit, il-konvenzjoni 
għandha titqies li ġiet approvata. 
Madankollu, l-Istat Membru fejn ir-
REKT ikun ser ikollu l-uffiċċju rreġistrat 
propost għandu japprova l-konvenzjoni 
formalment qabel ma jkun jista' jiġi 
stabbilit ir-REKT.
Kwalunkwe talba għal informazzjoni 
addizzjonali mill-Istat Membru għandha 
tinterrompi l-limitu ta' żmien. Il-perijodu 
tal-interruzzjoni għandu jibda fil-jum 
wara d-data li fiha l-Istat Membru jkun 
bagħat l-osservazzjonijiet tiegħu lill-
membru prospettiv u għandu jibqa' 
għaddej sa meta l-membru prospettiv ikun 
wieġeb għall-osservazzjonijiet. 
Madankollu, interruzzjoni taż-żmien ta’ 
limitu m’għandhiex isseħħ kemm-il darba 
l-membru prospettiv ikun ressaq tweġiba 
għall-osservazzjonijiet tal-Istat Membru fi 
żmien għaxart ijiem wara li jkun beda l-
perijodu tal-interruzzjoni.
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Fid-deċiżjoni dwar il-parteċipazzjoni fir-
REKT tal-membru prospettiv, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw ir-regoli 
nazzjonali.

Fid-deċiżjoni dwar il-parteċipazzjoni fir-
REKT tal-membru prospettiv, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw ir-regoli 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 29
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8 – sottopunt b
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Madankollu, l-assemblea msemmija fl-
Artikolu 10(1)(a) ta' REKT tista' 
tiddefinixxu t-termini u l-kundizzjonijiet 
tal-użu ta' oġġett ta' infrastruttura li r-
REKT qed jamministra, inklużi t-tariffi u 
miżati li jitħallsu mill-utenti.”

“Madankollu, f’konformità mal-liġi 
applikabbli nazzjonali jew tal-Unjoni, l-
assemblea ta’ REKT msemmija fl-
Artikolu 10(1)(a) ta' REKT tista' 
tiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet 
tal-użu ta' oġġett ta' infrastruttura li r-
REKT qed jamministra, jew it-termini u l-
kundizzjonijiet li skonthom qed jingħata 
servizz ta' interess ekonomiku ġenerali,
inklużi t-tariffi u l-miżati li għandhom 
jitħallsu mill-utenti.”

Or. en

Emenda 30
Joachim Zeller
Emenda ta' kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 1082/2006
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“2. Il-konvenzjoni għandha tispeċifika: “2. Il-konvenzjoni għandha tispeċifika:
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(a) l-isem ta’ REKT u l-uffiċċju rreġistrat 
tiegħu;

(a) l-isem tar-REKT u l-uffiċċju rreġistrat 
tiegħu;

(b) il-medda tat-territorju li fih REKT jista' 
jesegwixxi l-kompiti tiegħu;

(b) il-medda tat-territorju li fih ir-REKT
jista' jesegwixxi l-kompiti tiegħu;

(c) l-għan u l-kompiti ta' REKT; (c) l-għan u l-kompiti tar-REKT;
(d) id-dewmien tiegħu u l-kundizzjonijiet 
għax-xoljiment tiegħu;

(d) id-durata tar-REKT u l-kundizzjonijiet 
għax-xoljiment tiegħu;

(e) il-lista tal-membri; (e) il-lista tal-membri tar-REKT;
(ea) il-lista tal-organi tar-REKT u l-
kompetenzi rispettivi tagħhom;

(f) il-liġi speċifika tal-Unjoni jew
nazzjonali applikabbli għall-
interpretazzjoni u l-infurzar tal-
konvenzjoni;

(f) Il-liġi applikabbli tal-Unjoni u l-liġi
applikabbli nazzjonali tal-Istat Membru 
fejn ir-REKT ikollu l-uffiċċju reġistrat 
tiegħu għall-finijiet tal-interpretazzjoni u 
l-infurzar tal-konvenzjoni;
(fa) il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali tal-
Istat(i) Membru/i applikabbli fejn jaġixxu 
l-organi statutorji tar-REKT;

(g) l-arranġament għall-involviment tal-
membri minn pajjiżi terzi jew territorji 
barra mill-pajjiż, jekk f'postu;

(g) l-arranġament għall-involviment ta' 
membri minn pajjiżi terzi jew f’pajjiżi u 
territorji ekstra-Ewropej jekk adatt
inkluża l-identifikazzjoni tal-liġi 
applikabbli fejn ir-REKT iwettaq kompiti 
f'pajjiżi terzi jew f’pajjiżi u territorji 
ekstra-Ewropej;

(h) il-liġi speċifika tal-Unjoni jew
nazzjonali applikabbli għall-attivitajiet 
tiegħu, filwaqt li tal-aħħar tista' tkun il-
liġi tal-Istat Membru fejn organi statutorji 
jeżerċitaw il-poteri tagħhom jew fejn ir-
REKT iwettaq l-attivitajiet tiegħu;

(h) il-liġi applikabbli tal-Unjoni u
nazzjonali direttament rilevanti għall-
attivitajiet tar-REKT imwettqa skont il-
kompiti speċifikati fil-konvenzjoni;

(i) ir-regoli applikabbli għall-persunal ta' 
REKT kif ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-
arranġamenti dwar ġestjoni tal-persunal u 
l-proċeduri għar-reklutaġġ;

(i) ir-regoli applikabbli għall-persunal ta' 
REKT kif ukoll il-prinċipji li jirregolaw l-
arranġamenti dwar ġestjoni tal-persunal u 
l-proċeduri għar-reklutaġġ;

(j) fil-każ ta’ REKT b’responsabbiltà 
limitata, l-arranġamenti għar-
responsabbiltà tal-membri skont l-
Artikolu 12(3);

(j) l-arranġamenti għar-responsabbiltà tar-
REKT u tal-membri tiegħu skont l-
Artikolu 12;

(k) l-arranġamenti xierqa għar-
rikonoxximent reċiproku, inkluż għall-
kontroll finanzjarju fil-ġestjoni tal-fondi 
pubbliċi; kif ukoll

(k) l-arranġamenti xierqa għar-
rikonoxximent reċiproku, inkluż għall-
kontroll finanzjarju fil-ġestjoni tal-fondi 
pubbliċi; kif ukoll

(l) il-proċeduri għall-emendament tal-
konvenzjoni, inkluża l-konformità mal-
obbligi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5.

(l) il-proċeduri għall-adozzjoni tal-istatuti 
u l-emendament tal-konvenzjoni, inkluża 
l-ottemperanza mal-obbligi spjegati fl-
Artikoli 4 u 5.

Madankollu, fejn REKT ikun qed imexxi Fejn il-kompiti ta' REKT jirrigwardaw 
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biss programm ta’ kooperazzjoni jew parti 
minnu taħt il-Politika ta’ Koeżjoni tal-
Unjoni Ewropea, jew fejn REKT 
jirrigwarda l-kooperazzjoni interreġjonali 
jew netwerks, l-informazzjoni taħt il-punt 
(b) mhix meħtieġa.

biss il-ġestjoni ta’ programm ta’ 
kooperazzjoni jew parti minnu taħt ir-
Regolament Nru ... [KTE], jew fejn REKT 
jirrigwarda l-kooperazzjoni interreġjonali 
jew netwerks, l-informazzjoni taħt il-
paragrafu 2, punt (b) mhix meħtieġa.

Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw 
għall-persunal ta' REKT kif imsemmi fil-
punt (i), 

imħassar

(a) dawk tal-Istati Membri fejn REKT 
għandu l-uffiċju rreġistrat tiegħu; 
(b) dawk tal-Istati Membri fejn il-persunal 
ta' REKT attwalment jinsab; jew 
(c) dawk tal-Istat Membru li tiegħu l-
membru tal-persunal huwa ċittadin.
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.”

Or. en


